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മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വെനിജയന
പട്ടനികേജഭാതനി-പട്ടനികേവെരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക

സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാരലവമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. വകേ. ബഭാലന

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിരമ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന
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എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മേ
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വെഭാലലലാം 162]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 3

നനിയമസഭ 2016 ജൂണ് മഭാസലാം 24-ാം തതീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല 9.00-നട്ട്
ബഹുമഭാനവപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

രഭാവെനിവല 8.50-നട്ട് മുമ്പഭായനി എലഭാ അലാംഗങ്ങളലാം അവെരവെരുവട ഇരനിപനിടങ്ങളനില്
ഉപവെനിഷ്ടരഭായനി.

നനിയമസഭഭാ  മനനിരതനിവന്റെ  കേനിഴക്കുവെശത്തുള  കപഭാര്ടനികക്കഭായനില് രഭാവെനിവല
8.55-നട്ട്  എതനികച്ചേര്ന  ബഹുമഭാനവപട  ഗവെര്ണവറ  (റനിടകയര്ഡട്ട്  ജസനിസട്ട്
ശതീ.  പനി.  സദഭാശനിവെലാം)  ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കറലാം  മുഖലമനനിയലാം  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനിയലാം  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനിയലാം  നനിയമസഭഭാ
വസക്രടറനി-ഇന-ചേഭാര്ജലാം  കചേര്നട്ട് സസതീകേരനിച്ചേട്ട്  നഭാഷണല്  സലല്യൂടട്ട്  നല്കേനി
സതീക്കറവട  കവെദനിയനികലക്കട്ട്  ആനയനിക്കുകേയലാം  ഗവെര്ണര്  കവെദനിയനിവലത്തുനതുവെവര
കേഭാഹളകഘഭാഷലാം മുഴക്കുകേയലാം വചേയ. 

ബഹുമഭാനവപട ഗവെര്ണര് കചേമ്പറനിവന്റെ കേവെഭാടതനില് എതനിയകപഭാള ചേതീഫട്ട്
മഭാര്ഷല് ഗവെര്ണറവട ആഗമനലാം  അലാംഗങ്ങവള അറനിയനിച.

ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര്,  മുഖലമനനി,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി,
ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി,  നനിയമസഭഭാ  വസക്രടറനി-ഇന-ചേഭാര്ജട്ട്,  ഗവെര്ണറവട  വസക്രടറനി
എനനിവെകരഭാവടഭാപലാം  കചേമ്പറനില്  പ്രകവെശനിച്ചേ  ബഹുമഭാനവപട  ഗവെര്ണവറ  എലഭാ
അലാംഗങ്ങളലാം എഴുകനറ്റുനനിനട്ട്  സസഭാഗതലാം വചേയ.  

ബഹുമഭാനലരഭായ  ഗവെര്ണറലാം   സതീക്കറലാം  അദലക്ഷകവെദനിയനില്  അവെരവെരുവട
ഇരനിപനിടങ്ങളക്കട്ട് മുനനിവലതനിയകപഭാള കപഭാലതീസട്ട് ബഭാനഡട്ട്  കദശതീയഗഭാനവെഭാദനലാം
നടതനി. തുടര്നട്ട് ഗവെര്ണര് നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേവര അഭനിവെഭാദലലാം വചേയട്ട് ഉപവെനിഷ്ടനഭായനി.

ബഹുമഭാനവപട  ഗവെര്ണര് രഭാവെനിവല 9 .00 -നട്ട് പ്രസലാംഗലാം ആരലാംഭനിച.
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ഗവെര്ണറവട പ്രസലാംഗലാം

Retd.  Justice  Shri  P.  Sathasivam: Hon'ble  Speaker,  Hon'ble
Members, എലഭാവെര്ക്കുലാം എവന്റെ നമസഭാരലാം,

1. I  have immense pleasure in addressing the first session of the

14th Kerala  Legislative Assembly.  Let  me convey my hearty

congratulations and warm greetings to all of you.  

2. My Government  has  been  voted  to  power  by  the  people  of

Kerala  with  great  expectations  and  high  hopes.  People  have

decisively reacted against corruption, favouritism and nepotism.

The verdict reflects the strong displeasure of the voters against

anti-people  policies,  atrocities  on  women  and  weakening  of

secularism. Agricultural growth has declined, public sector units

have once again slipped into losses, traditional industries have

collapsed, education has been commercialized, the public health

system has  been  weakened,  and  people  have  bestowed  their

hopes on the Left  Democratic  Front Government to radically

alter this scenario. I am extremely happy to present before you

the policy approaches, which would enable Government to rise

to the expectations of the people.

3. Globalization  creating  frightening  inequalities  and

environmental deterioration.  There is a strong feeling that there

is  no  alternative  to  the  new  world  order,  but  the  global

economic stagnation and the crisis of climate change call for

fundamental shift from the existing situation.  In this context,

my  Government,  within  the  limits  imposed  by  the  federal

framework, would strive to create a people’s alternative.

4. India cannot escape the global crisis.  But Government of India

is trying to further strengthen neoliberal policies to get out of

the crisis.  Further, there are constant attempts to weaken India’s
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secular fabric. The cultural ethos of resurgent Kerala would be

built on secularism. Kerala’s secularism has been reinforced by

the  movements  of  workers  and  peasants  and  the  national

movement,  which  drew  inspiration  from  the  earlier  reform

movements. My Government would give utmost importance to

protect this legacy and combat all efforts to undermine it.

5. Development strikes root only in a land of peace.  Therefore,

my  Government  is  strongly  committed to  ensuring  law  and

order.

6. We need a new and transformed Kerala.  We need to rise to the

hopes of our youth who hold the future of Kerala in their hands.

We  should  be  able  to  provide  them  with  employment

opportunities  to  suit  their  aspiration.  We  need  to  accelerate

industrial  growth alongside modern agriculture.   At the same

time, we need to provide complete social security cover for the

workers in the traditional industries in the State and for the poor

and the marginalized. We need to strengthen our public delivery

systems in education and health and upgrade the standards of

service delivery. In short, the mandate given by the people of

Kerala  to  my  Government  is  to  bring  about  corruption-free

governance that can usher in a new era of development in the

State.

7. Let me take this opportunity to affirm that my Government will

pursue a proactive policy of zero tolerance to corruption, that

will be visible and felt.  To achieve this objective, a bouquet of

specific  measures  to  control  corruption  will  be  adopted  and

shall include:

• Providing for mandatory disclosures in all departments.

• Extending e-tender for wider range of public works. 
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• Putting  in  place  a  credible  quality  assurance  system for

public works on the lines of Pradhan Mantri Gram Sadak

Yojana.

• Consolidating  and  strengthening  of  e-procurement  of

goods.

• Putting in place clear, transparent and well defined norms

for transfers in Government.

• Making social audit mandatory for all Local Governments

and key public works.

• Facilitating social watch through a transparent Geographic

Information System (GIS), which will enable any citizen to

see  all  public  works  at  different  stages  with  relevant

details.

8. My  Government  is  firmly  committed  to  include  women  in

development  and  put  an  end  to  atrocities  against  them  and

ensure gender equality.  It is necessary to transform Kerala into

a  totally  gender-friendly State.   My Government  is  happy to

announce  that  a  new  Department  for  Women  and  Child

Development would be created.

9. Kerala has succeeded to a significant extent in improving the lot

of the ordinary people.  Yet it has not been possible to ensure

the  inclusion  of  all  sections  of  society  into  the  mainstream.

Improving the livelihoods of Scheduled Castes and Scheduled

Tribes, the fisher folk and other marginalized sections would be

a policy priority of my Government.  The pockets of poverty

that still exist in Kerala need to be wiped out.

10. My Government understands that development implies a deep,

scientific  and balanced  relationship between man and nature.

It is the policy of my Government to ensure that development is
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eco-friendly.   It  is the perspective of my Government to take

people  into  confidence  and  make  them  an  integral  part  of

protecting and nurturing the environment.

11. My  Government  believes  that  good  governance  calls  for

people's participation in all aspects of Government ranging all

the  way  from policy  formulation  to  evaluation  of  outcomes.

Mine will be an open Government with wide interface with the

citizen,  providing  opportunities  for  consultations,  suggestion-

giving and  feedback  – both electronically  and  through direct

interaction in formal fora.

12. The topmost priority of my government shall be redressing the

grievances  of  the  most  vulnerable  and  most  marginalized

citizen.   This Government  will  adopt a  proactive  approach  –

conforming to the ideal  of  “opening  the door on hearing the

footsteps”. Effective mass contact programmes will be regularly

organized at the district and sub district levels as recommended

by the 3rd Administrative Reforms Committee, headed by late  

E.  K.  Nayanar.   Modern  technology  will  be  harnessed  to

strengthen  redressal  of  grievances,  which  would  enable  any

citizen to track the progress of redressal of his or her grievance.

13. The Kerala  State Right To Service  Act,  2012 will  be further

strengthened  to  bring  in  features  like  Citizen’s  Charter  and

scope for interaction with citizens.

14. My  Government  is  committed  to  setting  up  the  Kerala

Administrative  Service,  including  the  Secretariat,  with  the

multiple objectives  of attracting talented youngsters  to public

service,  improving  its  efficiency  and  breaking  down

departmental silos.
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15. My  Government  will  formulate  a  new  training  policy  for

enhancing the efficiency and professionalism of our employees.

This will clearly stipulate mandatory induction training for all

Government  employees  as  well  as  systematic  in-service

courses.  The Director  General  of  Institute  of  Management  in

Government (IMG) will be designated as Director General  of

Training  to  facilitate  the  co-ordination  of  different  training

institutions under Government to achieve synergy.  To finance

this ambitious goal, appropriate budgetary mechanisms will be

designed to allow departments  to  use at  least  one percent  of

their Annual Plan Budget for training.

Development Perspective

16. Kerala  is  today  facing  a very  vexing development  stalemate.

On  the  one  hand,  the  crisis  in  the  commercial  crop  sector

coupled with the effect  of recession triggered by the oil price

slump in the Middle East poses a serious threat to our economy.

On  the  other  hand,  the  unpardonable  decimation  and

undermining of the revenue collection machinery of the State

by the previous Government for corrupt, parochial and partisan

ends has put resource mobilisation at grave risk.  We are deeply

challenged by the question as to how we can move the State

forward  from  out  of  this  mess.   Needless  to  say,  my

Government will certainly find creative and practical solutions

to these problems.

17. My  Government  has  set  for  itself  certain  very  specific

developmental  goals.   These  will  form the foundation of  the

development strategy of my Government in the next five years.

Our  aim  will  be  to  create  10  lakh  jobs  in  the  areas  of

Information Technology (IT),  Bio-Technology (BT),  Tourism,

Electronics and other emerging areas.  We hope to add another

15 lakh jobs in the areas of agriculture, construction, commerce
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and small industries.  Another 10 lakhs youth will be provided

skill  training.   We  will  provide  financial,  infrastructure  and

technology assistance to 1500 start-ups.  My Government will

double the space available in IT Parks.  We will draw up plans

to attract twice the number of tourists into the State.

18. My Government intends to complete the Gas Pipeline Project
and  invest  heavily  into  electronics  hardware  parks.   Mega
Infrastructure Projects will be completed in time and new ones
will be taken up.  Thiruvananthapuram and Kozhikode airports
and such other infrastructure projects on which broad political
consensus  has  already  been  reached  shall  be  taken  up  and
completed in a time bound manner. Land Acquisition has been a
serious  constraint  in  completing  major  projects  particularly
roads  of  the  prescribed  specifications  of  width.   My
Government  will  expedite  land  acquisition  for  projects,
compensating  landowners  fairly  and  rehabilitating  those  who
depend on the land to be acquired for their livelihood.

19. The public  health  system will  be  strengthened  and  upgraded
radically.   The school  education  system will  be  revamped to
international  standards.   Universities  will  be  developed  to
flourish as centres of excellence.

20. Through the next phase of the People’s Campaign, Local Self
Government (LSGs) will be made active partners in all spheres
to achieve the development goals that this Government has set
for  itself.   Kerala  will  be  made  a  hunger-free  State.  Social
security  pensions  will  be  delivered  at  the  doorsteps  of  all
pensioners.

21. In order to mainstream gender in development, my Government
will introduce Gender Budgeting during the current year itself,
followed by Gender Auditing as the next step.



8       കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂണ് 24, 2016

22.  My  Government  will  encourage  rapid  infusion  of  private
investment  into  the  state  and  shall  provide  a  congenial
environment  for  this.   We  will  no  doubt  attract  private
investment  but  that  shall  be  without  neglecting  the  rights  of
our  workers  or  without  breaching  our  environmental  laws.
The main attraction for private investors to Kerala, apart from
its unique natural endowments and educated labour force, will
be the modern infrastructure that my Government shall build on
a war footing in the State.    Modernised road systems, rapid
railway  lines,  efficient  inland  navigation,  vibrant  air  and
seaports, industrial parks, assured supply of quality power shall
be  created  through  leveraging  adequate  funds  outside  the
budget.

23. The reorientation of the economy with focus on the emerging
new growth sectors and infrastructure will be accompanied by a
well thought out strategy to provide total social security to the
poor,  protect  their  livelihood  in  the  traditional  sectors,
strengthen the public health and education system, and ensure
environmental balance and gender equity.  This approach would
necessitate  a higher role for the Government in planning and
development. The success of such interventions would depend
upon generation of adequate financial resources to improve the
efficiency of the Government.  This in a nutshell shall be the
agenda of my Government  for the creation of a new Kerala.
The challenges are many.  But with the support of the people of
Kerala, my Government will surely deliver on these promises.

Planning

24. My  Government  believes  that  the  decision  of  the  Union
Government to dispense with the Five Year Plan was acutely
short-sighted.  Currently,  the States and ironically,  the Centre
too,  are  groping  in  the  dark  on  national  priorities.   In  the
absence  of  a  well  orchestrated  plan  built  around  national
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policies, the developmental directions of the Union Government
seem rather hazy and rudderless.  My Government will continue
with five year planning.  The preparatory work on drawing up
the 13th Five Year Plan will begin shortly.

25. My Government  intends to  make planning more professional
and scientific.  The State Academy on Statistical Administration
(SASA)  will function as a centre of excellence for training and
research studies of official statistics as per with the standards set
by  the  national  and  international  institutes  of  similar  nature.
Block Level Reports on Natural Resources will be prepared and
used  for  effective  local  level  planning.  The  Geo-informatics
laboratory  will  be  strengthened  as  a  state  level  digital  data
repository for land and water resource management for ensuring
better regional and spatial planning.

Financial Management

26. The State is facing an acute financial crisis.  My Government is
today facing the unenviable task of steering the State out of this.
For the last three years (2013-2016), the implementation of the
Annual  Plan  approved  by  the  people  of  Kerala  through  the
Legislative Assembly has virtually stagnated.  Against the large
number of schemes announced in the annual plan budgets of the
three  years,  actual  expenditure  has  been  only 60-70% of the
budget approved by the Legislature.  This, in particular, has had
a  negative  impact  on  public  investments  in  Kerala,  and  has
adversely hit poorer sections of the society the most.  The flow
of funds to beneficiaries and workers in the coir, fisheries and
other traditional sectors have suffered the most in the aftermath
of  the  crisis.   This  has  also  severely  impeded  the  overall
economic  growth,  income and employment  generation  of  the
State.   The  entire  borrowing  ceiling  now  permitted  by  the
Central  Government  is  just  sufficient  to meet  the day to day
expenditure  of  the  State  Government.   Consequently,  my
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Government  is  faced  with  the  stark  reality  that  there  are  no
funds  left  for  capital  expenditure  like  construction  of  roads,
bridges and other major infrastructure projects.

27. The options before my Government are severely limited.  By
eliminating corruption and mismanagement - the main reasons
behind the decline in revenue receipts -  sincere and vigorous
efforts  will  be  mounted  to  increase  revenue.   Borrowing  is
another alternative, but this has to be contained within the limits
allowed  by  Government  of  India,  which  has  expressed  its
unwillingness  to  enhance  the  borrowing ceiling beyond what
has already been allowed for the State Government. The third
option is to impose treasury restrictions as was done during the
last  year.   But  this  would  entail  drastically  cutting  down or
deferring  essential  expenditure  –  and  this  would  first  and
foremost  seriously  affect  the  poor  and  workers  in  the
agricultural  and  traditional  sectors  –  an  option  that  my
Government will never adopt.

28. Therefore,  my  Government  will  focus  on  a  multi-pronged
strategy firstly, of stepping up revenue mobilization, secondly
of  eliminating  wasteful  expenditure  while  ensuring  essential
expenditure for the poor and the traditional sectors and thirdly,
of  leveraging  provisions earmarked  in the  Budget  for  capital
expenditure  for  mobilizing  funds  from  market.  A  creative
development strategy will have to be formulated to accelerate
growth  by  increasing  public  investments  in  mega  projects
through off budget borrowings using special purpose vehicles.

29. My Government has a clear vision for developing infrastructure
in  the  State.   It  is  committed  to  ensure  that  Kerala’s
infrastructure  whether  it  be  in  Roads,  Bridges,  Inland
Waterways,  Airports,  Rail  or  IT  is  the  best  in  the  country.
Our people should enjoy the use of infrastructure with the same
standards  available  in  developed  countries  across  the  world.
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The goal of my Government will be to propel the State to be in
the  forefront  in  terms  of  economic  development  and
competitiveness.   Conservative  estimates  indicate  that  Kerala
needs  an  infusion  of  50000-100,000  Crore.  funds  for
infrastructure, both in the public and private sector, if we are to
reach this goal.  This means that Kerala will have to mobilise
10-15%  of  its  current  GDP during  the  next  five  years  for
infrastructure.  The task is by no means easy.

30. My Government will resort to novel means of raising finances
to achieve this formidable goal.  Infrastructure projects are long
term and political risks loom large for investors.  Investors will
be prepared to commit substantial sums for long periods only if
they have faith in the legal and political procedures.  For this,
my Government  intends  to  bring in  the  necessary  legislative
framework in the next session of this Assembly.  To mobilise
borrowings from abroad, two of our financial institutions will
be restructured as Non-Banking Financial Companies (NBFCs)
and aligned in compliance with Securities and Exchange Board
of India (SEBI) and Reserve Bank of India (RBI) regulations.

31. My  Government  will  launch  a  new  financial  management
system that  will  integrate  the  financial,  payroll,  pension  and
personnel  databases  of  Treasuries  and  Finance  Departments
linked to the related IT systems in the office of the Accountant
General,  to  become  the  first  State  to  develop  such  a
comprehensive information system.  The Treasury Network will
be developed to have its own Core Banking System in the next
six months.  Liquidity management will be developed to a high
degree of sophistication with intelligent forecasting tools built
in.  These tools no doubt will come to our aid in extricating the
State out of the terrible financial mess that it is in now.

32. Let me now outline the policy directions that my Government
intends to take in various sectors.  In doing so, I shall make a
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departure  from conventional  practice  and  focus  more  on  the
policy initiatives themselves and less on enumerating specific
schemes in the various Departments.

Information Technology

33. e-Governance and Information and Communication Technology
(ICT) will no doubt serve as the foundation for the growth of
our economy in the years ahead.  My Government has set for
itself the vision and will  go ahead with determination to use
these  technologies  to  improve  governance,  service  delivery
mechanism and e-Literacy.

34. My Government shall focus on encouraging investment in IT
sector making it a preferred destination for investors from India
and abroad.   This can be achieved only through assured ease of
doing  business.  My  Government  believes  in  adopting  a
professional  approach  for  facilitating investment  and creating
an investment climate and ecosystem, moving away from the
era of offering subsidies.  A comprehensive IT policy will be
brought out in consultation with all the stakeholders in the next
two  months.    Emphasis  shall  be  given  to  increase  the
employability of our youth in tune with the changing demands
of the IT industry.

35. My  Government  will  launch  several  new  initiatives  and
complete ongoing ones to propel our State into the forefront in
the IT sector in India.

• The  first  phase  of  Cyberpark,  Kozhikode  will  be
completed in this financial year.  Allotment of space in the
new  building  sprawling  over  2.88  lakh  sq.  ft.   will
commence.

• The ambitious Technocity Project in Thiruvananthapuram
would be completed on priority.
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• Existing and new schemes for encouragement of start-ups
in accordance with the Kerala Technology Start-up policy
will be continued.

• Construction activities under the 2nd phase of Technology
Innovation Zone for about  ₹ 105 cr. will be taken up and
expedited.   The  3rd phase  of  the  project  will  also  be
initiated  during  this  financial  year  and  facilities  made
available to the beneficiaries in 2018.

• A new scheme for  supporting  1000 selected  innovative
ideas in the Technology Sector with an assistance of Rs. 2
lakh for each will be launched.

• Open Innovation Spaces will be set up at various places of
the State to meet and exchange innovative ideas and for
discussion of concerned among the public.

• A virtual platform will be set up as Science & Technology
Innovation  and  Commercialisation,  Kerala  (STICK)  for
facilitating  interaction  of  R&D  Institutions,  Scientists,
Students, entrepreneurs, etc. and a physical lab will be set
up  at  Technology  Innovation  Zone,  Kalamassery  for
testing  and  refining  the  ideas  developed  through  the
platform.

• Full-fledged  residential  campus  of  Indian  Institute  of
Information  Technology  and  Management,  Kerala,
Thiruvananthapuram will be ready by 31st  March 2017.

• International  Centre for Free and Open Source Software
(ICFOSS)  will  be  developed  into  an  Academic
organisation  with  focus  on  the  developmental  needs  of
Kerala Society taking advantage of global network of Free
and Open Source Software (FOSS) and Free Knowledge
initiatives.
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• The State Data Centre infrastructure will be strengthened
further by upgrading it to international standards.

• A State of the Art Security Operations Centre will be built
to monitor traffic at the two State Data Centres and the
State  Wide  Area  Network  and  pro-actively  act  against
potential cyber attacks.

36. e-Office, the Digital Workplace Solution to transform offices to
‘Less  Paper’ offices  by automating office  procedures  will  be
rolled out in all departments of the Secretariat, all 14 District
Collectorates, 21 Sub Collectorates, 75 Taluk offices and Land
Revenue Commissionerate.  Other Department Directorates will
also implement e-Office at the Head Office first and at district
levels subsequently.

37. m-Keralam, an unique multi-platform mobile application which
will integrate citizen centric e-governance applications enabling
citizens on the move to access Government services 24 x 7 will
be launched with 75 transactional services and 35 informational
services across 42 Government departments.

38. An  ambitious  plan  to  provide  wired  connectivity  to  all
Government  Offices  using  the  distribution  infrastructure  of
Kerala  State  Electricity  Board  Limited  (KSEBL)  will  be
launched during the current year at a total cost of  ₹ 2000 Crore.
and completed in two years.

39. In the next three months, thousand Wi-Fi hotspots will be made
available  to  the public,  one Wi-Fi hotspot in  each Panchayat
with  preference  to  bus  stations/railway  stations,  A-Grade
libraries and similar common waiting facilities.

40. A co-ordination mechanism will be put in place to bring about
synergy among the ICT initiatives of different departments and
other government agencies.
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Localself Government

41. As  the  first  phase  of  the  decentralization  experiment  has

reached an irreversible stage of consolidation, my Government

proposes  to  embark  on  the  second  wave  of  deepening

decentralization.  The People's Plan, will be relaunched and will

specially focus on formulating implementable plans of action in

areas  of  Total  Sanitation,  organic  vegetable  cultivation  and

Natural  Resources  Management  including  Local  Integrated

Water  Resource  Management  (LIWRM).    Mahatma  Gandhi

National Rural  Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)

will be fully utilised for watershed management.

42. My Government will operationalise the policy decision that was

taken in February 2011 to integrate the different cadres under

the  Department  of  Local  Self  Government  into  a  Common

Service.  Engineers of the Local Self Government Department

(LSGD) Engineering Wing would become officers of the Local

Governments.

43. Kerala  Institute  of  Local  Administration  (KILA)  has  now

acquired  the status  of  a  National  Institution of  Excellence  in

Local  Governance,  particularly  Panchayati  Raj.   In  order  to

strengthen  it  and  expand  its  capability,  the  State  Institute  of

Rural Development will be merged with KILA.

44. My  Government  proposes  to  restructure  the  present  Kerala

Town and Country Planning Act, 2016 to fully reflect the spirit

of decentralized planning as relevant to the State.

45. My Government intends to restore the pre-eminent position of

the District Planning Committees.  The Technical Secretariat of

the District Planning Committee will be made functional with

immediate effect.
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46. To meet the growing need of local infrastructure in the State,

my Government intends to modify and expand the scope of the

Kerala Local Government Development Fund (KLGDF).

47. Kerala has emerged as a global model in decentralization setting
well acclaimed best practices. Therefore, it is only appropriate
that my Government offers mentoring support to other states in
India that are interested in deepening decentralization.  KILA
will carry out this task.

48. Building  on  the  success  of  Kudumbasree  Neighbourhood
Groups,  NHGs  of  people  with  disabilities  as  well  as  of  the
elderly will be organized.

49. My  Government  will  revitalize  the  Ashraya  programme  to
provide basic services  and facilities to the most marginalized
destitutes with the first priority to be given to roofless people.
BUDS  Schools  and  BUDS  Rehabilitation  Centres  would  be
universalized, providing coverage to every child having mental
disabilities.

50. My  Government  intends  to  take  up  the  Start-up  Village
Entrepreneurship Programme in one Block Panchayat and one
Urban  Local  Government  in  all  districts  and  these  would
become  resource  clusters  for  the  rest  of  the  district.
Kudumbasree  will  nurture  Community  Resource  persons  in
public  health  to  provide  basic  care  services  with  special
emphasis on non-communicable diseases.

Suchitwa Mission

51. My Government believes the challenges posed by the increased
demands for sanitation and waste management in Kerala needs
immediate and accelerated interventions.  A concerted plan of
action will be drawn up to provide sanitary facility for all rural
households  by 1st November  2016,  and  urban  households  by
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31st March  2017 through Local  Self  Government  Institutions
(LSGIs) to make the State sustainably Open Defecation Free.
Waste Management has to be handled in a decentralized manner
following the subsidiarity  principle,  starting at  the  household
level  itself.  My  Government’s  approach  to  sanitation  will
include an array of interventions which will include recycling,
promoting  and  incentivizing  entrepreneurship  in  recycling
through  setting  up  “Recycling  Parks”,  and  providing  project
based funding to LSGIs for a range of projects including solid
waste processing plants, Up-Facility Centres for recycling and
package septage treatment plants.

52. An extensive Information, Education and Communication (IEC)
Campaign  shall  be  launched  to  sustain  a  vibrant  people’s
movement  for  building the civic sense required  for  nurturing
environment friendly behaviour and habits.

Agriculture

53. My Government will strive hard to enhance the extent of land
under paddy cultivation to three lakh hectares and for this will
also  adopt  measures  like  upland  paddy  cultivation  and
cultivation in fallow lands. My Government intends to expand
the  area  of  vegetable  farming  to  50000  hectares.   Organic
Farming  will  be  promoted  extensively  across  Kerala  and  an
Organic Farming Policy will be announced. Modern technology
for detecting hazardous chemicals and poisonous substances in
vegetables will be adopted.  'Agriculture' will be introduced as a
subject  in  the  Curriculum  at  the  School  level.  Safe-to-eat
vegetables  will  be  supplied  through  the  “Onam  Samridhi”
Scheme.

54. The Kuttanad Package will be revitalized.

55. A Special  Package  for  addressing  price  fall  in  cash  crops
including Rubber  will  be  formulated  with the support  of  the

841/2017
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Central Government.  Support price for agriculture produce of
paddy farmers and coconut farmers will be disbursed in a time
bound  manner.  An  Action  Plan  will  be  formulated  and
implemented for increasing the production and productivity of
coconut.  Farmer  Producer  Companies  would be facilitated  to
undertake value addition and production of Neera.

56. My Government intends to take steps to distribute Soil Health
Card to all farmers in the State.

57. Sales outlets of Horticorp will be extended to all the Assembly
Constituencies  and  vegetables  will  be  procured  at  fair  price
from farmers of the State and sold to consumers at reasonable
rate.  An ambitious scheme will be launched to provide loans
with interest at 4% to farmers and interest free loans to eligible
small scale farmers of paddy and vegetables.

58. Customised stalls will be opened across the State to ensure the
availability  of value added products  from farm produces  and
farm inputs  produced  by  Public  Sector  Undertakings  (PSUs)
under the Department and the Agricultural University.

Animal Husbandry and Dairy Development

59. In the Animal Husbandry and Dairy Development Department
sector, the core strategy of my Government will be to enhance
the production and productivity of livestock, increase income
and profits to the farmers and employment and entrepreneurship
to  youth  and  weaker  sections.   My  Government  intends  to
launch a mission mode umbrella programme integrating these
objectives  and  projects  of  sector  agencies.   As  Kerala  can
achieve self sufficiency in milk production, with an additional
five lakhs metric tonnes of milk, the strategy to enhance milk
production will focus on subsided scientific rearing of calves,
mechanizing the milking and processing process, continuing to
strengthen  the  animal  health  care,  production  of  therapeutics
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and diagnostics and providing 24x7 veterinary services in select
high  referral  points.   On  the  nutrition  side,  the  fodder
production  and  productivity  will  be  enhanced  and  the
cooperative  sector  procurement  and marketing automated and
improved managerially. Modern dairy quality laboratories will
be set up and direct cash transfer to beneficiaries Direct Benefit
Transfer (DBT) will be introduced.

60. In  the  poultry  and  meat  sector,  my  Government  will  target
enhancing production to meet the major share of consumption
in  the  State.   In  addition  to  introducing  superior  technology,
state  of  the  art  management  and  insurance  cover,  skill
development  programmes  to  unlock  the  entrepreneurial
opportunities in the sector will be launched and aggressive use
of information technology will be encouraged.  My Government
hopes to enhance employment potential of the sector by 20%
and employ three lakh additional entrepreneurs and workers.

Health

61. My  Government  will  implement  a  comprehensive  health

programme with the Primary Health Centre (PHC) as the focal

point.  Primary  care  health  centres  will  be  re-designated  as

Family Health Centres to focus on health promotion and disease

prevention.  They will be equipped to identify and solve health

problems  in  their  location.  Causes  of  communicable  and

lifestyle  diseases  in  each  locality  will  be  identified  and

addressed through co-ordinated efforts of different departments.

An  epidemiological  survey  shall  be  conducted  to  identify

prevalence  of  disease  and  to  identify  the  causative  factors.

Results of the survey would form the basis for prevention and

management of diseases. Our ambition is to develop a primary

health  system  for  non-communicable  diseases.  Taluk  and

District  hospitals  will  be  upgraded  to  provide  speciality  and
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super speciality services. Treatment facilities that must be made

available at each level shall be defined and in places where such

facilities are lacking, they will be provided in a phased manner.

The  palliative  care  network  would  be  linked  to  PHCs  and

Community Health Centres (CHCs).

62. The  human  resources  of  the  Health  Department  would  be

reviewed  and  as  the  first  step,  necessary  posts  would  be

provided to the upgraded hospitals.

63. My  Government  will  implement  a  comprehensive  e-Health

programme in the State.  Under this programme, health data of

all citizens will be collected at sub-centre level and made the

basis  for  Electronic  Health  Record  (EHR)  in  future.   Using

EHR, quality and personalised  health  services,  appropriate  to

their stage of life can be provided to all the citizens. It will be

the first comprehensive e-health programme in the country.

64. In Kerala, patients spend large amounts of money at the time of

treatment, pushing many of them into poverty.  To avoid this,

my Government will implement a free treatment programme by

co-ordinating different health care facilities.  My Government

intends to launch a new prepayment scheme with the help of

Insurance  Companies  to  those  who  do  not  come  under  the

above schemes,  so as  to  provide  a  universal  prepaid  scheme

cover for all persons in Kerala.

65. My Government  intends  to  upgrade  all  Medical  Colleges  in

Kerala as Centres of Excellence and elevate two of them to the

status  of  All  India  Institute  of  Medical  Sciences  (AIIMS).

Medicines  at  low  rates  shall  be  made  available  for  lifestyle

diseases.   Special  treatment  facilities  shall  be  extended  to

tribals, fishermen, women, children and disabled. Schemes shall

be  framed  for  the  rehabilitation  of  AIDS  patients.  Special
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facilities will be provided for the health care of the disabled.

The Health University will be strengthened and new research

centres  will  be  started.  Research  facilities  in  Government

Medical Colleges shall also be strengthened.

66. Ayush Treatment systems shall be fully utilised for prevention,
control of diseases and health care.  Importance will be given to
all systems of treatment.   An advanced Research Institute shall
be  established  under  Ayush.   Activities  of  Pollution  Control
Board shall be modernised scientifically and the related rules
will be implemented stringently in the State.

Education

67. My Government intends to bring about comprehensive changes
from Pre-primary to Higher Secondary Schools laying emphasis
on modernising their infrastructure and Academic facilities with
an objective to convert them as Centres of Excellence. A master
plan will be evolved for this. Classes from 8 to 12 will be made
high-tech.  The educational system will be reoriented to make it
more student-centric.

68. Emphasis will be laid on learning of the mother tongue from
Pre Primary to Higher Secondary  schools.  At the same time,
learning  of  the  English  Language  will  be  promoted,  thus
building a new generation with excellent command of both the
languages.

69. A comprehensive system will be evolved for skill development.
The Community Skill Parks under Additional Skill Acquisition
Program (ASAP)  will  be  extended  to  all  the  districts  in  the
State.  Ten  more  additional  Community  Skill  Parks  will  be
started during the year in addition to the proposed fifteen skill
parks.  The  Skill  Development  Centres  of  ASAP  will  be
extended  to  all  Assembly  Constituencies  in  the  State.  Thirty
more such Centres will be started.
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70. A Program will be put in place to bring into the mainstream, all
the students who are in need of special  attention.  Nutritious
noon meal will be ensured in the schools.

71. Timely changes will be made to modernise IT@School.  School
campuses  will  be  converted  into  biodiversity  parks  and
awareness  of  students  will  be enhanced  on concepts  such as
organic  cultivation  of  vegetables,  decentralised  waste
management system and water conservation, thus promoting an
eco-friendly culture.

72. The  literacy  movement,  which  the  State  pioneered,  will  be
sustained in an inclusive manner.

73. In  the  field  of  higher  education,  my  Government  shall
endeavour to convert Universities as the nerve centres of Higher
Education  with  an  objective  to  align  them  with  the  best  of
educational  concepts  and  practices.   More  Higher  Education
Centres will be established in the State. University libraries will
be  raised  to  the  level  of  research  centres  of  international
standards.  Timely  reforms  will  be  made  in  elections  and
functioning of the governing bodies of the Universities so as to
raise their standards to the levels of modern universities.

74. The fruits of basic research undertaken in the Universities will
be  shared  with  people's  representatives  and  the  public  to
disseminate  the  benefits  of  research  to  the  society.  This  will
strengthen  the  relationship  between  Universities  and  other
socio-economic sectors which will in turn give a new direction
to research. University-Industry linkages will be fostered in all
the Universities.

75. Engineering  colleges  will  be  converted  as  Centres  of
Excellence.  Transformational  changes  will  be  made  so  as  to
take full advantage of the scope of technical education in the
State.
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76. As  part  of  modernisation  of  Higher  Education  Sector,  action

will  be  initiated  to  establish  Information  Power  House

(Learning portal) during the year.

Sports and Youth Affairs

77. My Government would take pro-active steps to introduce yoga

in schools.   It  intends to construct  ‘Kayika  Bhavan’ to bring

under  one  roof  different  agencies  in  the  field  of  Sports  and

Youth  Affairs.   In  order  to  boost  tourism,  my  Government

would attempt to get the hosting rights of Asian Beach Games.

78. The  functioning  of  the  Directorate  of  Sports  and  the  Sports

Council  would  be  harmonized  to  avoid  overlaps,  duplication

and to bring about synergy.  Sports incubators would be set up,

especially in educational institutions. A separate programme for

promoting  sports  among  girls  would  be  launched,  including

formation of exclusive Sports Clubs for them.

Cultural Affairs

79. My Government believes that the Cultural Affairs Department

has  a  vital  role  in  promoting  and  disseminating  the  unique

culture  of  Kerala  and  preserving  our  heritage  and  tradition.

The  key  activities  for  the  year  will  include  developing  the

Kerala  Kalamandalam  Deemed  University  into  a  Cultural

University,  reviving  folk  arts  facing  the  risk  of  extinction,

documentation  of  rock  art,  completing  ongoing  conservation

works in a time bound manner and taking up new conservation

works of heritage value as well as museums and art galleries.

My Government will undertake construction of a new building

for the Sree Chitra Art Gallery and complete setting up of the

Vaikom Satyagraha Memorial Museum.

80. Thrissur Zoo would be shifted to the new campus at the earliest.
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81. The  functioning  of  Academies  would  be  augmented  and

financial support provided.

82. Considering the role of Biennale in positioning Kerala in the

global  cultural  landscape,  my  Government  will  continue  to

extend support to this initiative.

83. A Film City in tune with the requirements of modern cinema

would be developed in the Chitranjali Studio Complex.

Food and Civil Supplies

84. My Government is committed to ensure that prices of essential

commodities  are  kept  under  check.  There  will  be no hike  in

price  of  the  thirteen  subsidized  commodities  sold  through

Maveli stores. Market intervention will be strengthened through

Supplyco.  One of the first decisions that my Government took

was to double the budgetary allocation for Supplyco to   ₹ 150

Crore.

85. More Maveli medicals, petrol bunks and Liquefied Petroleum

Gas  (LPG) outlets  will  be opened during this  financial  year.

New  Supplyco  outlets  will  be  opened  in  all  the  38  Grama

Panchayats  without  Maveli  stores  and  existing  Maveli  stores

will be upgraded into supermarkets based on their operational

performance.  New peoples  bazars  will  be  opened in selected

district  centres  to  make  available  all  consumables  under  one

umbrella.

86. My  Government  shall  endeavour  to  make  the  Public

Distribution  System  (PDS)  more  effective  and  steps  will  be

taken  to  eradicate  corruption.   Stringent  steps  will  be  taken

to stop black marketing, hoarding, artificial inflation of prices

and  deception.  Government  will  effectively  intervene  in

irregularities reported in cooking gas distribution.
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87. My  Government  will  implement  the  National  Food  Security

Act,  2013  (NFSA)  ensuring  that  all  the  households  availing

subsidized ration at present will continue to get it.

88. The existing Below Poverty Line (BPL) demarcation exempts a
considerable section of poor people from the public distribution
system. Rice will  be distributed to the BPL-Antyodaya Anna
Yojana  (AAY)  families  free  of  cost.   My  Government  will
devise schemes to  include various unorganized  labourers  and
workers  included  in  the  Mahatma  Gandhi  National  Rural
Employment  Guarantee  Scheme  [MGNREGS]  in  the  BPL
category so as to ensure free ration for them also.

89. My Government shall lay stress on modernising ration shops,
completing the distribution of Ration Cards and diversifying the
range of activities in the existing ration shop network.

90. My Government hopes to transform Kerala into a ‘hunger free
state’ and to this end will introduce a scheme to provide 'One
time  free  meals  for  the  needy'  with  the  involvement  of  the
private sector and Kudumbasree.

Industries

91. The  thrust  of  my  Government  will  be  to  ensure  that  new
enterprises  are  set  up  for  generating  more  employment
opportunities for the workforce of the State.  Steps will be taken
to  encourage  investments  in  the  State.  The  delay  faced  by
entrepreneurs for starting new enterprises will be eliminated.

92. One of the notable achievements of the last LDF Government
was  its  success  in  rejuvenating  the public  sector  and turning
them around.  Most of them are now in the red and are sick.
My Government  will  give  special  priority  to  the  revival  and
revitalization of the Public Sector units adopting the time tested
approach of the previous LDF Government.
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93. A slew of measures will be adopted to build an effective and

conducive enviroment to facilitate fast and dynamic growth of

the industrial and handicrafts sectors.

• Procedures  for  starting  small  scale  industries  will  be

simplified by introducing a self-certification scheme and a

single window clearance system.

• Efforts will be taken for promoting value added products

of  coconut,  banana,  jack  fruit,  pineapple,  etc.  based  on

local availability.

• Necessary  technological  inputs  for  fostering  industrial

sector will be ensured through strengthening of the linkage

between  industrial  units  and  Research  and  Development

(R&D) institutions.

• Entrepreneurs will be provided online services by linking

District  Industries  Centres  and  Taluk  Industries  Centres

through Kerala State Wide Area Network (KSWAN).

• Industrial Estates will be started in association with Local

Self  Government  Institutions  as  well  as  co-operative

institutions.

• Financial  assistance  will  be  extended  to  artisans  for

starting enterprises.

• A brand building campaign in association with the tourism

sector  will  be  launched  to  enhance  the  marketing  of

handicraft products.

• Scientific  marketing  of  ‘Ethnic  Kerala’  handicraft

products.

• Sick Industrial Co-operative Societies in the State will be

revitalised after conducting proper study.
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• Financial  assistance  will  be  extended  to  Co-operative
Spinning Mills.

• Interventions will be made to rejuvenate the Textile sector.

94. My Government intends to extend financial assistance through
Kerala  State Industrial  Development Corporation (KSIDC) to
innovative  start-ups  to  encourage  budding  entrepreneurs.
Financial  assistance  will  be  provided  to  women
entrepreneurship  by  KSIDC  as  part  of  promoting  Women
Entrepreneurship.  The Natural  Gas Pipe Line Project  will  be
completed in a definite time frame.

95. My Government will take steps to enhance the efficiency and
transparency  of  PSUs  through  timely  review  of  their
functioning.  Effective steps will be taken to turn around loss
making  units  in  a  step  by  step  manner.   Modernisation  and
revival  projects  of  various  PSUs will  be  reviewed  and those
found to be imperative shall be proceeded further.

96. Kerala  Industrial  Infrastructure  Development  Corporation
(KINFRA)   will  be  made more  transparent  and  entrepreneur
friendly.   The  Life  Science  Park  at  Thonnakkal  will  be
completed and the opportunities available in Life Science sector
will be fruitfully utilized.  Keltron would be revitalized.

97. My  Government  will  pursue  setting  up  of  Defence  Park  at
Ottapalam in Palakkad district as a major manufacturing facility
for defence products, under the ‘Make in India’ initiative of the
Government of India.

98. My  Government  intends  to  restrict  mining  of  iron  ore,  rare
earths, etc. to the public sector.  Possibility of starting mineral
based industries will be explored and all unauthorised mining
activities  will  be  regulated.  Steps  will  be  taken  for  the
diversification of PSUs which have been closed down due to
mining related issues.
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99. e-Pass system will be adopted to enhance the transparency of
issuance  of  permits  by  Directorate  of  Mining  &  Geology.
Industries which have become sick due to shortage of clay will
be protected.

Cashew

100. My  Government  will  strengthen  the  Kerala  State  Cashew
Development  Corporation  and  Kerala  State  Cashew  Workers
Apex  Industrial  Co-operative  Society  Limited  (CAPEX)
through infusion of adequate funds for ensuring supply of raw
material  in  time  to  the  factories.   Thrust  will  be  given  to
modernisation  and  partial  mechanisation  of  factories  of  the
Cashew Development Corporation and CAPEX and more value
added production. The Kerala State Agency for Expansion of
Cashew Cultivation will take up the work of expanding the area
under Cashew cultivation in the State.  Emphasis will be given
to  organic  cashew cultivation  and  establishment  of  Raw Nut
Bank. 

101. My Government will also examine the feasibility of taking land
on lease in other  states  for  developing cashew plantations to
tackle the shortage of raw cashew nuts.  Also, Government will
examine the possibility of according plantation status to cashew.

Coir

102. Coir sector that supports the livelihood, though at subsistence
levels, of tens of thousands of workers, is today facing severe
challenges from alternative materials and competing states and
countries.  My Government  shall  ensure  minimum wages  and
employment to the traditional workers,  and at the same time,
promote rapid modernisation of the coir industry. Government
will  ensure  infusion  of  funds  through  Kerala  Financial
Corporation (KFC) at reasonable interest  rates and soft  terms
and also offer investment subsidy to private entrepreneurs.
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103. Coconut producer companies will be encouraged to undertake

collection and de-fibering of coconut husk thereby contributing

to  the  profit  of  both  the  farmers  and  companies  alike.

Kudumbasree units will also be incentivised for the collection

of  husk  and  de-fibering.   The  fibre  so  produced  will  be

purchased  by  Coir  Fed  and  supplied  to  coir  spinning

co-operatives  with  guaranteed  procurement  of  the  yarn

produced. The yarn will be supplied to small scale producers

whose coir products will be procured by Coir Corporation at

agreed purchase price.  My Government will introduce rebate

on coir products so that the products are successfully marketed.

Handloom, Khadi and Village Industries 

104. Steps  will  be  taken  to  provide  yarn  at  concessional  rates  to

Handloom  Co-operatives  and  also  to  modernize  looms.

The  handloom  co-operative  sector  would  be  re-organized  to

ensure higher job creation.  Handloom clusters would be set up

in selected Block Panchayats.  Handloom-based uniform would

be promoted.   Production  of  Hantex  and  Hanveev  would be

increased.

105. Cluster programmes of Khadi and Village Industries would be

strengthened and the conditions of workers improved, including

revision of Minimum Wages.  Solar powered charka would be

popularized.   Special  support  would be extended to clay and

lime  shell  co-operatives.   Hybrid  coconut  trees  would  be

promoted  to  help  toddy-tapping.   Activities  of  Artisan

Corporations would be diversified.

106. Existing income generation programmes in Handloom, Khadi

and Bamboo would be expanded to provide at  least  hundred

days employment.
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107. My Government  would proactively promote the marketing of

the  products  of  all  traditional  industries.   Also  efforts  to

modernize the Toddy Industry would be actively pursued.

Tourism

108. My Government will accord priority to employment creation in
tourism.   A new scheme will  be introduced for  creating job
oriented  skills  to  the  youths,  especially  from  the  rural  area.
Principles  of  Responsible  Tourism  (RT)  ensuring  benefits  to
local community will be broad based to entire destinations and
an  RT  Classification  for  tourism  units  will  be  introduced.
Corrective measures  will  be taken to arrest  the fall  of tourist
arrivals to Kerala and to double the foreign tourist arrivals in
Kerala within the next five years.

109. Thrust of my Government will be on strengthening the tourism
infrastructure  through  comprehensive  waste  management
programmes,  construction  of  basic  infrastructure  at  all  major
tourist  destinations  and  improvement  of  wayside  facilities
including  signages  and  information  centres.    Upkeep  and
maintenance  of  the  destination  will  be  institutionalised.
Conservation and preservation of heritage will be a focal area.
Alappuzha Heritage Conservation initiative will be taken up in
line with Muziris Heritage project.  Spice Route Circuit will be
conceived as the next major international tourism product.

110. My Government lays prime importance on ensuring the safety
and security  of  the  tourists  and  will  be  forming contingency
response cells. Service of lifeguards and tourist wardens will be
extended to more destinations.

111. Leading  manpower  institutes  in  the  State  such  as  Kerala

Institute of Tourism and Travel Studies (KITTS), State Institute

of  Hospitality  Management  (SIHM),  Institute  of  Hotel



ഗവെര്ണറവട പ്രസലാംഗലാം 31

Management  and  Catering  Technology   (IHMCT),  Kerala

Institute of Hospitality Management Studies (KIHMS) etc will

be strengthened and KITTS will be developed into a centre of

excellence.

112. My Government intends to formulate a Pilgrim Tourism Policy

connecting  the  pilgrim  and  cultural  centres  in  Kerala.   An

annual calendar of major festivals in Kerala will be prepared.

Handicrafts  Festivals will  be organized  as part  of linking the

industry with Tourism sector.

Forest

113. My Government is committed to conservation, protection and

upgradation  of  existing  forests.   No encroachment  would  be

tolerated.

114. In the context of global warming and climate change apart from

conservation of existing forests, special emphasis will be given

to  social  afforestation.   Also  planting  of  timber,  fruits  and

medicinal trees would be encouraged.

115. My  Government  accords  importance  to  Community  based

ecotourism  in  the  forests  with  special  emphasis  on

environmental education and visitor security.  500 youth from

forest  dependent  communities,  especially  tribals  would  be

trained as ecotourism guides.  Scientific study on environment

impact of visits to forest areas in connection with ecotourism

will be conducted. Schemes and programmes in this field would

be  systematically  implemented  to  enhance  the  employment

potential in this field to a minimum of 1500 man days per day

in the coming five years.

116. My Government will extend Forest  Stations to the remaining

forest  areas  also,  over  the  period  of  next  five  years.  My
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Government is committed to complete the task of demarcating

the Forest Boundary in the State and will complete the process

for the 3000 km. remaining to be demarcated.

117. Camera  traps  in  forests  throughout  the  State  helps  keep  a
constant vigil over the forest area.  1000 more cameras will be
installed  soon.  My  Government  intends  to  strengthen  the
communication  network  in  Forest  areas  for  the  protection  of
forest areas and wildlife.

Environment

118. My  Government  is  committed  to  the  State’s  development
without damaging or compromising on its environment and will
strive  to  find  a  balance  between  Environment  Protection,
Conservation and Development.  A White paper on the status of
the environment in Kerala will be published within six months.
Given the importance of the Western Ghats in the ecology of
Kerala,  my  Government  intends  to  devise  a  conservation
strategy for Western Ghats in consultation with the farmers and
local public. Environmental clearances will be given only after
diligent and stringent appraisal and impact assessment. 

119. My Government intends to prepare a comprehensive policy for
reducing pollution on the basis of a study and shall enforce the
regulations  with  the  active  participation  of  the  Local  Self
Governments.  Mining  activities  including  river  sand  mining
will be regulated based on scientific studies. Mining in the State
especially  Black  Sand  mining  will  be  brought  under  Public
Sector,  ensuring  necessary  ecological  safeguards  and  value
addition.  A database, as envisaged in the Kerala Conservation
of Paddy Land and Wetland Act, 2008 will be prepared with the
help  of  satellite  imagery  and  published  within  one  year.
My Government  intends to promote rainwater  harvesting and
reuse  of  water  in  the  State.  The  newly  constituted  Wetland
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Authority  will  be  strengthened  to  regulate  and  conserve
wetlands  in  the  State.  Biodiversity  register  at
Panchayath/Municipality  Level  will  be  prepared  and  updated
scientifically.

Science and Technology

120. My Government realizes  that even though we have a host of
institutions in the state doing commendable work, the benefits
of  their  research  work  have  not  yet  trickled  down  to  the
community at large. The answers to many of the problems faced
by  Kerala  as  a  society  can  be  derived  from  channelising
effectively  the  research  areas  of  these  institutions  and  my
Government would give utmost priority to this aspect.

Fisheries

121. My Government recognizes the vital importance of the fishing
sector  that  provides occupation and livelihood for the coastal
population.   My  Government  is  of  the  view  that  the
recommendations  of  the  Meena  Kumari  Committee  report
constituted  for  the  reviewing  of  the  deep  sea  fishing  and
existing policy are detrimental to the interests of the fishermen
of the State.  My Government seeks the early implementation of
the recommendations of the Committee led by Dr. S. Ayyappan.

122. My  Government  accords  prime  importance  to  protect  the
traditional  rights  of  the fishermen over fishery resources  and
coastal  areas.  Fishermen  vulnerable  to  sea  erosion  will  be
rehabilitated  to  safe  locations on priority  basis  over  the  next
three years.

123. Thrust will be given for ensuring basic amenities such as pure
drinking water, sanitary toilets and waste management systems
in all fishing villages with the support of Suchitwa Mission.

124. Concerted  efforts  will  made  for  empowering  traditional
fishermen for deep sea fishing by providing resource-specific

841/2017
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fishing vessels and skill  upgradation of traditional  fishermen.
My  Government  shall  endeavour  to  make  the  State  self-
sufficient  in  fish  seed  production  by  augmenting  existing
production  capacity  of  fish  seed  farms  and  hatcheries  and
establishing new seed farms.

125. Apart  from  the  initiatives  in  marine  fisheries  sector,  my
Government  will  come  with  a  set  of  practical  schemes  to
increase the inland fisheries sector.

126. A comprehensive data bank of fishermen of the state will  be
prepared and  family cards  will  be provided to all  registered
fishermen  to  channelize  assistance  to  them  more  effectively.
Matsyabhavans  will  be  made  more  functional  by  providing
basic infrastructure facilities and manpower.  Kerosene will be
supplied to all eligible fishermen at subsidised rate.  Steps will
also be taken to provide diesel subsidy to fishing crafts.

127. My Government  intends  to  enact  a  comprehensive  Aquarian
Reforms Act to protect the rights of the active fishermen in the
ownership of the fishing implements, entry to sea and access to
marine resources.  The Kerala Marine Fishing Regulation Act,
1980 (KMFR Act,  1980) will  be amended for  addressing the
present challenges in maritime fisheries resource conservation.

128. My Government will seek the support of the Union Government
in curbing the encroachment of Foreign fishing vessels/Letter of
Permission (LOP)  vessels  in  the  territorial  sea  of  the  Kerala
coast  and  also  to  implement  the  Murari  Committee
recommendations in its letter and spirit.  Fishermen Welfare and
Development  Societies  will  be  strengthened  and  reorganised
and  the  activities  of  the  Kerala  Fishermen  Debt  Relief
Commission will be revamped.  My Government will draw up a
special  package for the integrated development of the coastal
area of the State as a whole. 
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Housing

129. My Government will launch a scheme for providing universal

housing for the homeless and landless in a time bound manner.

An immediate  enumeration of  the exact  number of  homeless

families  in  the  State  will  be  done  as  the  first  step  and

beneficiaries  prioritized  using  transparent  criteria  to  be  laid

down by Government.  The scheme will be launched this year

itself.  Also a separate  scheme will  be drawn up to  complete

unfinished  houses  in  Government  schemes  and  disburse  the

arrears in subsidy. 

130. Prefab  technology  will  be  popularised  to  realise  the  goal  of

providing affordable houses to all.  A programme to train youth

in construction will be taken up across the State.

131. This is the centenary year of late Dr. Laurie Baker, a people’s

architect.   The best memorial to him would be to mainstream

his building techniques into the public works system.  This, my

Government  shall  endeavour  to  do  in  the  current  year.   An

institution will be nurtured in his honour as the Laurie Baker

International  School  of  Habitat  Studies  to  promote  his  cost

effective and green construction technologies.

Co-operation

132. My  Government  intends  to  strengthen  existing  SC/ST  and

Vanitha   Co-operative Societies and Marketing Co-operatives.

“Suvarnam  Shops”  will  be  opened  as  part  of  the  Organic

Vegetable  Farming  Scheme  introduced  by  the  Co-operative

Department.  To  help  the  rubber  farmers  in  the  State,  Kerala

State  Co-operative  Rubber  Marketing  Federation  Limited

(RUBBERMARK)  will  diversify  into  other  products  and

increase production of existing products. 
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133. Apex  Federations  in  the  Co-operative  sector  will  be

strengthened.  Co-operative  Societies  will  be  equipped  for

starting e-commerce.  Special efforts will be taken to make all

viable  registered  co-operative  societies  functioning  and

liquidate dormant societies.

134. My Government will initiate action to integrate the state and

District  Co-operative  Banks  into  a  single  apex  institution  of

Primary  Agricultural  Co-operatives  (PACs).   This  will  help

foster  investment  and  credit  creation  in  the  State  and  boost

infrastructure and local development significantly. Core banking

network  of  Co-operative  Banks  will  be  implemented.   An

extensive  distribution  and  collection  network  will  be

implemented  with  the  help  of  Kudumbasree  Mission  for

insulating  the  poor  from  the  stranglehold  of  private  money

lenders.

135. The  activities  of  Consumerfed  which  have  been  plagued  by

inefficiency and corruption shall be restructured and the chain

of  retail  networks  shall  be  made  meaningful  instruments  in

containing the hardships caused to the poorer sections of society

on account of price rises.

Labour and Skills

136.  My  Government  will  initiate  steps  to  identify  and  register

interstate migrant workers who now are an important section of

the  workforce  in  the  State.  Government  now  intends  to

introduce a new scheme AAWAZ, a Health Insurance Scheme

for them.  Thrust will be given to skill development schemes for

the youth and a Placement  Linked Employability Programme

will  be  introduced.  My  Government  will  draw  up  a

comprehensive  legislation  for  the  welfare  and  regulation  of

migrant workers.
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137. My Government intends to upgrade infrastructure and amenities
of the Industrial  Training Institutes to international  standards.
Web  Enabled  Risk  Weighted  Inspection  Scheme  will  be
introduced in factories to prioritize inspections and ensure that
infringements  are  detected  and  corrected  promptly.  An
Occupational  Health  and  Industrial  Hygiene  Survey  will  be
conducted to provide Occupational Health Services to Workers
employed in the factories of Kerala.  “Kaivalya” scheme will be
introduced for  empowering the differently abled persons who
possess  aptitude  in  entrepreneurship  by  providing  them with
necessary  financial  assistance  and  training.  More  workers
would  be  brought  into  the  Employees  Provident  Fund (EPF)
and Employees State Insurance (ESI) systems.

Public Works

138. The focus of the Public Works Department (PWD) will be on
promoting  an  hitherto  unparalleled  impetus  to  the  scale  of
capital  investment  in  public  works  in  the  State  while
simultaneously  bringing  in  innovation,  increasing  work
efficiency,  eliminating  delays  and  ensuring  quality  of  public
works.

139. Let me emphasise the policy orientation of my Government in
the sphere of public works centred on quality assurance.  The
PRICE  software  (Project  Information  and  Cost  Estimation)
created  by  PWD and  National  Informatics  Centre  (NIC)  for
estimate  preparation  and  online  approval,  acclaimed  widely,
will be developed further with the second phase of development
covering computerised bill preparation (e-bill), e-measurement
book,  progress monitoring and digitisation of assets.

140. My Government will ensure strict adherence to the provisions
of the new Quality Manual and Laboratory Manual for PWD.
These  measures  will  be  enhanced  with  a  third  tier  quality
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auditing by independent agency for works under PWD from this
year. Quality Control labs will obtain certifications from Central
Government  Quality  Control  Organisations.  “Green  Building
Concepts”  will  be  adopted  in  design  of  all  new  building
constructions to be taken up by PWD during the coming years
in  line  with  the  concept  of  sustainable  energy  efficient  and
environment  friendly  building  construction  that  is  gaining
prominence worldwide.

141. During  this  year,  Public  Works Department  will  take  up and
execute at least 100 Km of roads using waste shredded plastic
in the State for road surfacing/resurfacing.  This will also, to a
certain extent, help address the ecological problems of disposal
of plastic waste and will be in line with the recommendations of
the Indian Road Congress  on the use of  waste plastic  in hot
bituminous mixes for road works.

142. My  Government  proposes  to  encourage  the  use  of  NRMB
(Natural  Rubber  Modified  Bitumen)  produced  by  Bharat
Petroleum Corporation Limited (BPCL) for  resurfacing  about
500 km length of road this year.

143. To  hasten  the  pace  of  development,  my  Government  will
extensively adopt cost-effective technologies,  which use local
materials and, which are eco-friendly.  This would include use
of rubber, plastics and coir geotextiles in road construction, use
of  green  technologies  in  public  buildings  and  so  on.   My
Government  shall  ensure  time-bound  identification  and
adoption of such technologies in different construction practices
in the first six months itself.

144. This year PWD will update all data of existing Roads & Bridges
and complete GIS mapping of all roads owned and maintained
by  the  Department.   Action  will  be  taken  to  erect  boards
showing the details of the roads maintained and owned by PWD
and local governments.
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145. My Government  will  proceed  with  the  light  metro  works  in
Thiruvananthapuram  and  Kozhikode  on  the  basis  of  DPR
already prepared.  As an immediate measure, works on the four
fly-overs in Thiruvananthapuram at Sreekaryam, Ulloor, Pattom
and  Thampanoor  would  commence  during  the  current  year
itself.

146. Social Auditing will be adopted in PWD works.

147. My Government believes that the Public Works Department in
Kerala has a very rich and bright talent pool of Engineers.  This
‘Engineer’ force  shall  be  transformed into an eminently well
respected “Nation Building Cadre”.

Transport

148.  In  the  Motor  Vehicles  Department,  the  thrust  shall  be  on
modernization.   Driver  Testing  Tracks  and  Vehicle  Testing
Stations  will  be  set  up  in  seven  more  locations  following  a
Public  Private  Partnership  (PPP)  model.   Smart  card  based
driving licences and registration certificates  will  be issued. A
Road Safety Corps for training school children in road safety
activities will be constituted.  More e-Services will be offered to
ensure a faster service to citizens.  Global Positioning System
(GPS) tracking system in the public transport services will be
installed  for  better  road  safety  and  ensuring  security,
particularly of women. A centralized system for monitoring of
Pollution Testing Centres and pollution certificates as a part of
reducing  the  environmental  impact  caused  by  automobiles  is
under consideration.

149. In the aftermath of the Fort Kochi boat mishap, my Government

proposes to procure nine Catamaran Vessels  with double hull

and double engine and five Catamaran Vessels with Single hull

for the Water Transport Department.  Five Rescue boats will be
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added  to  tackle  emergency  stations.  Modern  equipments  like

GPS Vessel Tracking System and display system on vessels will

be  installed  to  educate  passengers  regarding  use  of  various

safety equipments in Vessels and Stations during emergencies.  

150. My Government shall consider a proposal of the Kerala State

Road  Transport  Corporation  (KSRTC)  for  introduction  of

Compressed  Natural  Gas (CNG) buses  in  major  cities  in  the

state  as  well  as  evaluate  the  feasibility  of  operating  electric

buses  using batteries.   Public  transportation  facilities  will  be

improved with modern facilities through the Kerala Urban Road

Transport  Corporation  (KURTC).  Electric  and  CNG  bus

services connecting the Metro Rail Project will be introduced.

151. My  Government  proposes  to  commence  the  actual

implementation of the Integrated Water Transportation project

for providing 78 fast  and modern boats,  constructing 38 new

jetties, and building access infrastructure along the lagoon and

waterways in the Greater Kochi area to be implemented by the

Kochi Metro Rail Corporation.  Work on the extension of the

Kochi  Metro  Rail  line  to  Kakkanad  at  an  estimated  cost  of

₹. 2024 crores will be commenced this year, after obtaining due

approvals from the Government of India. Commercial operation

of the first phase of the Kochi Metro Rail Project is scheduled

to partially commence in the first half of the year 2017.

152. The  dream  Greenfield  Airport  Project  at  Kannur  will  be

completed by February, 2017 and the flight operations can be

started from there during this financial year itself.

153. Cochin  International  Airport  Limited  is  in  the  process  of

completing its third terminal of about 15 lakh sq. feet area. It is

expected that by September, 2016 flight operations can be made

from the new terminal which is about 15 lakh sq. feet in area.
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Inland Water Transport

154. My  Government  shall  aim  to  optimally  utilize  the  excellent
network of canal systems, backwaters and water bodies that the
State has been endowed with.  The focus shall be on developing
the Inland waterways aimed at promoting both water transport
and tourism development along the waterways in the future.

155. Steps  shall  be  taken  to  progressively  extend  the  West  Coast
National  Waterway  Canal  beyond  Kollam  in  the  south  and
Kottapuram  in  the  north  such  that  the  entire  north-south
corridor  of  Inland waterways  stretching from Hosdurg in  the
north  to  Kovalam  in  the  south  can  be  declared  a  National
Waterway within three years.  The Vadakara-Mahe stretch of the
West  Coast  canal,  the  Kollam-Kovalam  stretch  and  the
Kollamthodu widening and cross- structures shall be completed.
Detailed investigation of the Mahe-Valapattanam stretch shall
also be carried out. 

Water Resources

156. My  Government  will  focus  on  Integrated  Water  Resources
Conservation  and  Management,  River  Rejuvenation  and
widening the reach of Water Supply Schemes.  Watersheds as
the  basic  units  of  water  conservation  and  integration  of  the
watersheds  into  river  basins  shall  be  the  strategic  focus  for
conservation and management efforts.

157. My Government will promote rejuvenation of ponds and wells
and rainwater harvesting for water conservation and recharge,
with the support of LSGIs.  The possibility of linking series of
ponds to  address  local  water  requirements  shall  be explored.
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) will be put
to good use in developing ponds as irrigation sources.  A series
of water storage structures such as regulators,  mini-dams and
check dams would be constructed at appropriate locations along
the length of the rivers.
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158. My  Government  intends  to  adopt  groundwater  management
through  scientific  principles  involving  aquifer  mapping  and
groundwater recharge.  Conjunctive use of ground and surface
water shall be promoted. A participatory approach in association
with local bodies will be adopted to address pollution of water
bodies.

159. The  Kerala  Water  Resources  Information  System  shall  be
developed as a tool to facilitate water management decisions.
Water conservation measures at the watershed and basin levels
along  with  construction  of  water  storage  structures  like
regulators, mini dams and check dams along the length of the
rivers shall be thrust areas.

160. My Government  intends to widen the reach  of Water  Supply
Schemes  to  provide  universal  coverage  of  drinking  water  of
assured  quality.   The  strategy  for  this  will  be  based  on
rehabilitation/augmentation  of  available  water  supply
infrastructure.  By completing and commissioning the ongoing
schemes of Kerala Water Authority, 60% of Kerala’s population
will  gain  access  to  safe,  piped  drinking  water  supply.   New
projects  shall  be taken  up to  cover  the  remaining population
with protected water supply with priority to local governments
not covered by any scheme.

161. To combat  the severe  problems of coastal  erosion, measures,
utilizing a mix of local  appropriate  and cost-effective ‘green’
technologies would be taken.

Interstate Waters

162. My  Government  stands  by  the  resolution  passed  by  the

Legislative Assembly regarding Mullapperiyar dam. However,

considering the legal position arising out of the Supreme Court

judgement, my Government legally would focus on establishing

the need to get a new multi-disciplinary team consisting of the
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best  available  experts  to  assess  the  safety,  strength  and

durability of the dam structure as well as remedial measures in

this regard.

Power

163. My  Government  is  committed  to  follow  a  sustainable

development model while pursuing energy security of the State

to provide power for all, at affordable cost and will electrify all

households in the State by 2017 to become the first State in the

country to achieve this milestone.

164. My Government is of the firm view that  conventional power

sources cannot be neglected while pursuing the goal of energy

security and will therefore continue to engage with stakeholders

to  see  how  more  hydel  power  projects  and  at  least  a  new

thermal  Power  Plant  can  be  taken  up  with  minimal  adverse

impact on the environment.  Power generation from renewable

energy sources will be enhanced at a rapid pace to ensure that at

least 10% of the total consumption shall be met from renewable

sources by 2020.  The immediate major initiative will be the

200  MW Solar  Park  at  Kasaragod.   Also  utilizing  canals  to

promote solar power would be explored.

165. Kerala's  transmission  system  is  characterized  by  heavy

dependence on energy import.  My Government intends to take

up  time-bound  execution  of  the  400  KV  Edamon-Kochi

transmission line, crucial for our import of power.  KSEBL is

working  on  an  innovative  project,  Transgrid  2.0,  to  convey

more  power  through  the  same  Right  of  Way  (ROW)  by

improving the equipment deployed.  The High Voltage Direct

Current  (HVDC)  project  will  be  implemented  through  the

Power  Grid  Corporation  to  augment  the  State's  transmission

capacity for importing power.
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166. My Government is committed to improve the quality of power
supply in the State by revamping the distribution network and
phased  introduction  of  smart  grid.   This  will  also  facilitate
integration of renewable energy at consumer premises.  The IT
infrastructure  of  KSEBL will  be  leveraged  to  provide  newer
services for customers. My Government also intends to set up
the Advanced Research and Development Centre in Electrical
Power Systems (AR & DCE).

167. To  inculcate  energy  conservation  culture  in  children,  Energy
Smart School Programme will be extended through the Energy
Management Centre to all UP Schools and High Schools.

168. Grid  interactive  Solar  Photovoltaic  (SPV)  power  plants  of
capacities  ranging  from 2  to  100  M will  be  set  up  through
Agency  for  Non-Conventional  Energy  and  Rural  Technology
(ANERT).  Installation  of  institutional  and  domestic  biogas
plants to achieve biogas generation of 9000 cubic meters per
day  along  with  disposal  of  organic  waste  in  a  decentralized
manner will also be taken up.

Harbour

169. The thrust of the Harbour Engineering Department will be to
complete  the  works  on  fishing  harbours  and  other  ongoing
infrastructure works. New fishing harbours will be considered
to be taken up this year with the concurrence of the Government
of  India  after  carefully  assessing  the  ecological  impact.  The
construction  of  a  breakwater  in  Veli  will  be  taken  up.
Upgradation of Coastal Roads will also be initiated this year.

Ports

170. My Government realises the vital importance of the Ports sector
for the economic development of the State.  Several strategic
measures  are  being  planned  for  the  growth  of  this  sector.
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Vizhinjam  Port  will  be  completed  on  time.  Container
transportation of cargo through Azheekkal will be started soon.
Container  transportation  will  be  diverted  through  coastal
shipping yielding significant savings in transportation costs and
positive environmental effects.

171. My Government also proposes new initiatives to develop Non-
Major  Ports  at  Kollam,  Vizhinjam,  Azhikkal,  Beypore  for
serving  industries  like  Cement,  Steel,  Tiles  and  other
consumables.   Maritime  Courses  will  commence  in  Kerala
Maritime  Institute  Neendakara  and  Kodungallur.  The  Sand
Purification  Project  at  Ponnani  and  the  construction  of  Dry
Dock at  Alappuzha for  Inland Vessel,  both under PPP model
will  be  completed.   My  Government  is  actively  considering
opening passenger vessel service along the Kerala Coast.

Social Justice

172. My  Government  will  take  time  bound  steps  to  construct
buildings for all Anganwadis, not having buildings of their own,
by locating land and converging with MGNREGS. Thrust will
be  given  for  training  programmes  of  Anganwadi  workers/
helpers.

173. Integrated 24 hours One Stop Crisis Centre (OSCC) will be set
up in the State for the protection of women by co-ordinating all
state  level  agencies  like  Police,  Law,  Health  and  counselling
will be provided for needy women. Nirbhaya Shelter  Homes,
that will provide protection to women and girls who are victims
of sex violence and sex trafficking will be established in all the
districts.

174. A programme would be designed for transgenders.

175. My Government will introduce a scheme “Balasuraksha” with
the partnership of the whole society, to protect the rights and to
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prevent the atrocities against children.  Focused efforts will be
taken  to  prevent  malnutrition  and  infant  deaths  in  the  tribal
areas.   A quick  response  team will  be  constituted to  address
emergency situations.  A special scheme would be put in place
for Street Children.

176. My Government will co-ordinate all social security schemes in
various sectors to eliminate duplication so that assistance can be
extended to more beneficiaries. Existing policies in the Social
Justice Department will be reviewed and timely action will be
taken to frame new policies focusing on the upliftment of the
weaker  sections.  District  level  offices  under  Social  Justice
Department  will  be  functionally  realigned  to  meet  their
emerging  roles.  A  database  will  be  developed  through
e-kshema software  for  effective  monitoring  of  various  social
security schemes.

177. My  Government  will  take  steps  to  conduct  social  audit  to
evaluate  various  schemes  implemented  for  women,  children,
physically challenged and old age people. An Act for registering
the  homeless  will  be  framed.  National  Institute  of  Physical
Medicine and Rehabilitation (NIPMR) will be developed as a
national  level  institute  for  the  clinical  services,  research  and
education.

178. Kerala  is  the  first  State  in  India,  which  has  conducted  the
disability  census.   This  data  will  be  made  available  to  local
bodies and various agencies in the State for  co-ordinating care
efforts  for  the  disabled.   Apart  from  this,  UDID  (Unified
Disabled  Identity  Card)  will  be  provided  to  all  the  above
persons.

179. Action will be taken to fill  up the vacancies reserved for the
physically disabled persons.  My Government will put in place
a mechanism to protect the mentally challenged persons in the
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State numbering over a lakh.  An integrated project will be set
up to identify learning disability in children in the initial stage
itself  and  take  necessary  corrective  measures.  Early
Identification and Intervention Centres  for disabilities will  be
established in all districts.

180. My Government will consider constituting of a Special Tribunal
for implementation of the Maintenance and Welfare of Parents
and Senior Citizens Act, 2007.  Kerala will be transformed into
an  old  age  friendly  State.  An  effective  social  care  corps,
'We Care  Voluntary  Corps”,  will  be  constituted  under Kerala
Social Security Mission (KSSM) for extending support to needy
individuals.

181. My  Government  proposes  to  start  Dementia  Care  Centres
to assist persons with Dementia. The 'Pakal Veedu' running in
the State will be revamped.  Special attention will be given to
the  social  security  of  workers  particularly  women  in  the
un-organised sectors.

Scheduled Caste

182. It will be my Government’s endeavour to work for the holistic
development  of  the Scheduled Caste population of our State.
My Government will enact  a legislation to ensure accelerated
development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to
see that the funds allocated for their development are spent for
the  purpose  envisaged,  and  the  reservation  earmarked  to
persons  belonging to  the SC/ST categories  is  given to  them.
My  Government  intends  to  increase  the  rate  of  financial
assistance given under various welfare schemes like marriage
assistance,  inter-caste  marriage,  educational  allowance,
self-employment subsidy etc.

183. Definitive  standards  for  facilities  and  services  in  Model
Residential Schools and SC/ST hostels will be laid down and a
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time-bound plan initiated to fill up gaps.  Special Courts will be
established  to  handle  the  cases  under  atrocities  against
Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

184. My Government proposes to formulate a scheme for the holistic
development of SC girl child namely ‘Valsalyanidhi' this year.
The  44  ITIs  under  the  Department  will  be  strengthened  as
special  finishing  schools  to  address  the  low  level  of
employability among scheduled castes.

Scheduled Tribes

185. My  Government  is  aware  of  the  painful  reality  that  the
incidence of poverty among Scheduled Tribes in Kerala is two-
and-a-half fold that of the rest of Kerala’s rural BPL population.
Most of the tribes have not benefited from the Land Reforms
Act  of  Kerala  though  the  legislation  itself  was  designed  to
reduce landlessness.  The State has witnessed several harrowing
struggles clamouring for land for the tribal people – a blot on
the conscience of any democratic society.  Let  me emphasise
here that the projects and policies of my Government will focus
on  provision  of  land  for  the  landless  tribal  population,
progressive reduction in poverty and creation of employment,
improving standard of living and quality of life and developing
and strengthening infrastructure for further economic growth.

186. Development  Rights  will  be  ensured  for  Tribes  residing  in
forests.  My Government intends to provide financial assistance
for  improving  the  existing  shelters  and  construction  of  new
houses  for  houseless  families  and  those  living  in  dilapidated
houses beyond renovation or repair.

187. My Government  proposes  to  provide  electricity  and drinking

water to all ST families converging available resources.  Priority

will  be  given  for  the  revival  of  existing  schemes  like

'Swajaldhara',  'Jalanidhi'  and  existing  schemes  of  Water
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Authority and Ground Water Department. New projects will be

taken  up  wherever  essential.   Eco-development  of  Tribal

habitats would be given special importance.

188. My  Government  shall  address  the  vexing  maladies  of

malnutrition, hunger and poverty among tribals by giving them

wages in terms of cash and food grains through Food Support

Programme and supply of food items conforming to their tastes

and preferences. Land based activities in agriculture and allied

sectors  will  be  encouraged  to  increase  food  production  and

ensure  food  security.   Specific  schemes  will  be  devised  for

providing  nutritional  meals  to  all  Paniyas/Adiyas/

Malapandaram/Aranadan/Hill  Pulaya  and  PVTG  (Particularly

Vulnerable  Tribal  Groups)  living  in  remote  forest  areas  for

addressing their malnutrition problem. In addition to the above,

food kits will be distributed to the tribal families during Onam

and  special  occasions.  Community  Kitchens  and  Nutrition

Rehabilitation Centres  will  be provided in  all  the settlements

where there is chronic malnutrition.

189. My Government  shall launch a Tribal  Girl Child Endowment

Scheme to ensure proper education to girl children backed by a

long  term  insurance  linked  deposit  scheme  encashable  only

after the child attains 18 years of age and has at least passed 10 th

standard.

190. My Government proposes to accord high priority for ensuring

high quality educational opportunities to all tribal communities.

Specific interventions to arrest the high rate of dropout among

tribal students including teacher training, language training and

transportation facilities to educational institutions coupled with

measures  like  improving  infrastructure  in  Model  Residential

Schools  and  Ashram  Schools,  career  guidance,  support  and

841/2017
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follow up, extending more vocational  education facilities and

enhancing employability of the educated unemployed ST youth

will be incorporated as part of a multi-pronged strategy.

191. My Government shall take special efforts to promote Sports and
Arts among tribal students. The vibrancy and diversity of tribal
culture  will  be  nurtured  with  the  support  of  Kerala  Kala
Mandalam, Folklore academy and Lalitha Kala Academy.

Backward Communities

192. My Government shall give priority for educational development
of the Backward Communities recognizing that backwardness
in education is the foremost hurdle that  impedes their speedy
socio-economic  development.   The  Backward  Classes
Development  Department  will  be  operating  ten  programmes
including Scholarships and assistance to Other Backward Class
(OBC)  and  Other  Eligibility  Class  (OEC)  students,
Employability  Enhancement  Programmes  and  Skill
Development. My Government intends to formulate a policy for
their comprehensive development.  Assistance extended through
the Kerala  State Backward  Classes  Development  Corporation
and  the  Kerala  State  Development  Corporation  for  Christian
Converts  and  Recommended  Communities  will  be  expanded
further in scope.

Minority Welfare

193.  My  Government  is  committed  to  fully  implementing  the
recommendations of Paloli Committee Report.  Regular grant
will  be  sanctioned  for  the  Haj  Committee  and  the  financial
assistance to Waqf Board will be increased.  Concerted efforts
will  be made to  recover  alienated  Waqf  properties  through a
special  survey.   Waqf  properties  will  be  utilised  for  income
generation to strengthen the Board financially.  Recruitment to
the posts under the Waqf Board would be entrusted to Public
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Service  Commission  (PSC),  which  would  ensure  that
meritorious  candidates  from  the  Muslim  community  get
selected.  Emphasis  will  be given on providing e-literacy  and
computer training for minorities.

Forward Communities

194. My  Government  will  empower  the  Kerala  State  Welfare
Corporation for Forward Communities by providing adequate
funds for the projects formulated by the Corporation.

Sainik Welfae

195. Considering the large number of Keralites in the armed forces,
my Government will  place thrust  on ensuring that  the Sainik
welfare activities are streamlined.

Printing and Stationery

196. The capacity of Government Presses will be optimally utilized
and  procurement  systems  in  Stationary  Department  shall  be
overhauled to ensure transparency.

Non Resident Keralites

197. My Government  acknowledges  the invaluable contribution of
the large number of Non Resident Keralites working abroad in
different countries across the globe to the social and economic
development of the State.

198. My  Government  intends  to  make  the  Skill  Upgradation
Programme  of  Non  Resident  Keralites  Affairs  (NORKA)
Department  comprehensive  to  impart  multiple  skills  to
prospective  emigrants  to  enable them to gain employment  in
foreign  countries.   Thrust  shall  be given to  organize  country
specific  pre–departure  orientation  programmes  and  proactive
steps  will  be  taken  to  ensure  the  rehabilitation  of  returnee
migrants.  My Government intends to channelize the savings of
NRKs  productively  and  shall  set  up  a  Business  Facilitation
Centre to promote investment of Non Resident Keralites in the
State.
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Home

199. Effective law enforcement through an efficient police force is a
sine-qua-non  for  good  governance  and  socio-economic
development. My Government will make all efforts to take all
steps to give a clean, transparent and efficient service-oriented
police administration to the people of Kerala.  The Government
will bring in a proper Human Resources Development Policy in
the Police Department,  which will cover recruitment, training
and promotion in a structured manner.

200. Police  modernization  will  be  a  structured  exercise  and  will
envisage application of appropriate technology.  Infrastructure
development  will  be  taken  up  for  Traffic  Regulation  and
Enforcement, which will include a State Level Traffic Control
and Monitoring Centre. Considering the increase in the abuse of
Cyberspace in the state, Cybercrime investigation, training and
infrastructure development will be given priority. A progressive
scheme  to  upgrade  all  police  stations  to  make  them  Smart
Police  Stations  will  be  implemented.   A Public  Web  Portal
Facility  in  the  Crime  and  Criminal  Tracking  Network  &
Systems  (CCTNS)  Project  will  be  rolled  out  to  benefit  the
public.

201. My  Government  will  take  up  the  matter  with  the  Central
Government  to  sanction  one  India  Reserve  (IR)  Marine
Battalion  for  handling  Coastal  Security  and  one  more  IR
Battalion, which will help in handling insurgency and terrorism
related  issues  in  the  state.   A new robust  women safety and
security  scheme  will  be  introduced.   We  will  also  examine
the  feasibility  of  bringing  in  an  all-women  battalion.
My Government will also increase the representation of women
officers at the cutting edge level.  A robust women safety and
security scheme will be introduced.

202. My  Government  will  step-up  the  resources  of  the  Fire  and
Rescue Department  by increasing  the number of  fire  stations
and procuring modern fire-fighting and rescue equipments.  The
feasibility  of  starting  fire  stations  for  the  Secretariat  and
Padmanabhaswamy Temple will be examined. My Government
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intends to enact a new Fire Force Act and Rules to reflect the
emerging challenges in fire and rescue services.  The training
academy at Viyyur will be restructured and strengthened. The
Civil  Defence  Academy  will  also  be  strengthened  with  the
optimum use of human resources.

203. The thrust  of the Prisons Department  will  be in the two key
areas, viz., Modernisation of Prisons and Welfare of Prisoners.
Infrastructure  works in the High Security Prison, Viyyur and
District  Jails  will  be  expedited.  Wireless  communication
facilities  will  be  expedited.  Vocational  centres,  yoga  and
training  centres  in  selected  prisons  and  multi-storied  prayer
halls for different religions will be set up. My Government will
ensure  that  video-conferencing  facility,  connecting  major
prisons with the courts will be taken up and completed at the
earliest.

204. My  Government  will  take  every  step  possible  to  weed  out
corruption.  The  Vigilance  machinery  will  be  strengthened.
We  will  ensure  that  awareness  is  created  using  modern
technology,  including  social  media.  We  will  also  enlist  the
support  and  participation  of  youth  through  educational
institutions,  non-governmental  organizations and other  citizen
groups  for  marching  towards  good  governance.  Vulnerable
people, processes, places, plans and projects will be identified
to focus activities of the vigilance machinery. 

Law

205. My Government  intends  to  repeal  certain  obsolete  laws  and
unify the remaining Acts which are applicable to the erstwhile
Travancore,  Kochi  and Malabar  areas.  The range  of  services
provided by Legal Services Authorities will be strengthened in
line with the National Plan of Action of National Legal Service
Authority (NALSA) 2016-17.  My Government would extend
all support for strengthening the functioning of the State Human
Rights Commission.

Admiistration of Justice

206. Facilities in Courts would be expanded in a planned manner so
that optimal standards are attained.
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Official Language

207. Despite the Official Languages Act, 1969, Government has not
succeeded completely in  implementing the Official  Language
Policy and adopting Malayalam as the primary medium of our
administration. The status of 'Shreshta Bhasha' has been granted
to Malayalam and the Malayalam Language (Dissemination and
Enrichment)  Bill,  2015  has  been  passed.   Nevertheless,
Governments over time, have been slow to embrace Malayalam
for official work.  On the eve of the 60th Anniversary of Kerala,
my  Government  shall  endeavour  to  universalize  the  use  of
Malayalam as official language in Kerala.

Parliamentary Affairs

208. My Government  realises  that  there  is  large  scale  erosion  of
secular credentials in the parliamentary democratic setup of the
country and shall undertake massive awareness campaigns that
focus  on the critical  role of  secular  values,  for  a  robust  and
vibrant parliamentary democracy to thrive. The programme will
be  implemented  targeting  students  and  youth  of  the  State
through the Institute of Parliamentary Affairs.

Revenue

209. My Government proposes to implement a time-bound flagship
programme for providing land to the landless.  The Kerala Land
Reforms Act will be implemented effectively in letter and spirit
without diluting any of its aims and objectives. My Government
intends  to  draw  up  a  time  frame  to  complete  the  re-survey
process  in the State and redress  petitions related to resurvey.
Data bank of cultivable Wet Lands and Paddy Lands would be
finalized  this  year  itself  using  the  latest  technology.
Modernisation  of  land records  will  be completed  on priority.
Strong  action  will  be  initiated  to  prevent  encroachment  of
Government land.  My Government intends to assign marginal
extents of land in individual possession over a long period in
Malabar.
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Devaswom

210.  My  Government  will  take  adequate  steps  to  implement  the
Sabarimala Master Plan in a time bound manner to enhance the
facilities  available to  the pilgrims.   Effective  steps  would be
taken to achieve the goal of plastic-free Sabarimala.

211. ‘Kavus’ and  ‘Altharas’ have  great  significance  in  the  socio-
cultural  life of villages  as  well  as huge ecological  relevance.
My Government  would  endeavour  to  conserve  these  spaces.
Special survey of Devaswom lands would be arranged.

Commercial Taxes Department

212. My  Government  shall  take  various  measures  to  augment
revenue  generation  by  modernizing  the  Tax  Administration.
e-Governance  initiatives  for  upgradation  of  hardware  and
improvement in Kerala Value Added Tax Information System
will be implemented.  System scrutiny for assessments will be
computerized.   Soon  the  State  will  move  into  an  integrated
check post involving all departments.  They will be more in the
nature  of  data  collection  and  facilitation  centres  using
technology for automation and surveillance.

Excise

213. My Government intends to constitute an Awareness Mission to
strengthen the awareness of alcohol abstinence and anti-narcotic
activities.  The  Mission  will  co-ordinate  the  work  of  Student
Police Cadets, anti-narcotic clubs in schools and colleges, NSS,
Kudumbashree, State Library Council, various NGOs including
Madya  Varjana  Samithi,  Students  and  Youth  Organisations.
A detailed  scientific  study  will  be  conducted  on  the  social,
economic and health problems arising from the consumption of
liquor and widespread availability of substances.

214. My Government is of the view that restrictions on consumption
of  liquor  have  not  yielded  the  desired  positive  impact.  The
increase  in  the  use  and  availability  of  drugs  in  the  State  is
disturbing.  The opinion of people of all sections of the society
will be taken into account before my Government formulates its
policy stand.
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215. Other  initiatives  that  will  be  undertaken  include  setting  up
a  State-of-the-Art-Laboratory  to  combat  substance  abuse.
De-addiction centres will be established in all District Centres.
My Government  will  establish  Janamaithri  Excise  Offices  to
strengthen enforcement  activities in Nilambur of Malappuram
District and Devikulam of Idukki District where tribal people
and estate workers reside predominantly. The Excise Academy
and Research Centre at Thrissur will be upgraded to a National
Academy. 

Registration
216. My Government  will  modernise  the  Registration  Department

through the effective use of Information Technology.  Facility
for e-payment of registration fee for document registration will
be introduced. It will be my Government’s endeavour to ensure
that Encumbrance Certificates are issued within a day.  Facility
for  getting  the  Encumbrance  Certificate  online  will  be
implemented in all Sub Registrar Offices of the State.

Lotteries
217. My  Government  expects  Lotteries  to  achieve  a  turnover  of

 ₹ 10000 crores and garner resources of   ₹ 2500 crores as net
profit in the current year.   The present practice of organizing
Lottery  for  specific  purposes  such  as  Karunya  will  be
continued.   My  Government  will  pursue  novel  supportive
measures for Lottery Agents/Sellers who are socially deprived
such  as  the  destitute  and  differently  abled,  through  Lottery
Agents and Sellers Welfare Fund Board.

Conclusion
218. Our  State  needs  to  grow  and  prosper.   The  tasks  ahead  are

indeed  daunting  and  the  legacy  that  my  Government  has
inherited is dismal.  But nevertheless, the development vision
for our State has to be realised and no sacrifice will be too big
for this.  The engine of social and economic development has to
be geared up rapidly, if our State has to realise its goals.  The
promises that have been made to the people have to be fulfilled.
My Government will not be deterred.  We shall overcome the
challenges,  daunting as they are.  My Government shall move
forward diligently and steadily to take Kerala into the forefront
of social and economic progress. Let us all unite in our efforts
for this.

Jai Hind
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ഗവെര്ണറവട പ്രസലാംഗലാം രഭാവെനിവല 11.23-നട്ട് പൂര്തനിയഭായനി.

(ഗവെര്ണറവട പ്രസലാംഗതനിവന്റെ മലയഭാള പരനിഭഭാഷ അനുബന്ധമഭായനി 

വെച്ചേനിട്ടുണട്ട്.)

പ്രസലാംഗലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം  ബഹുമഭാനവപട  ഗവെര്ണര്  സസനലാം

ഇരനിപനിടതനിനട്ട്  മുനനിവലതനിയകപഭാള വെതീണലാം കപഭാലതീസട്ട്  ബഭാനഡട്ട്  കദശതീയഗഭാന

വെഭാദനലാം  നടതനി.  തുടര്നട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  ഗവെര്ണവറ  ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര്,

മുഖലമനനി,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി,  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി,

നനിയമസഭഭാ  വസക്രടറനി-ഇന-ചേഭാര്ജട്ട്  എനനിവെര് കചേര്നട്ട്  നനിയമസഭഭാമനനിരതനിവന്റെ

പ്രധഭാനകേവെഭാടലാംവെവര അനുഗമനിച്ചേട്ട് യഭാത്രയഭാക്കനി.

ഗവെര്ണവറ യഭാത്രയഭാക്കനിയകശഷലാം ബഹുമഭാനവപട സതീക്കറവട അദലക്ഷതയനില്

കയഭാഗലാം തുടര്ന.

മനി  .    സതീക്കര് :  ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്.  ഗവെര്ണറവട പ്രസലാംഗതനിവന്റെ കകേഭാപനി

ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  പത്രപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ഇകപഭാള  വെനിതരണലാം

വചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  ഗവെര്ണറവട  പ്രസലാംഗതനിനട്ട്   നനനി  കരഖവപടുത്തുന

പ്രകമയതനികന്മേലുള ചേര്ച്ചേ 2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  28-ാം  തതീയതനി

ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നനനിപ്രകമയതനിനട്ട്  കഭദഗതനികേള  അവെതരനിപനിക്കഭാന

ആഗ്രഹനിക്കുന  അലാംഗങ്ങള  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  25-ാം  തതീയതനി  ശനനിയഭാഴ

ഉച്ചേയ്ക്കുകശഷലാം  3.00  മണനിക്കട്ട്  മുമ്പഭായനി  കഭദഗതനികേള  നനിയമസഭഭാ  വസക്രടറനിവയ

ഏല്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  

(ഗവെര്ണറവട  പ്രസലാംഗതനിവന്റെ  പകേര്പ്പുകേള ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്

വെനിതരണലാം വചേയ.)

ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്........സഭ  ഇകപഭാള  പനിരനിയനതുലാം  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവെനിവല

9.00 മണനിക്കട്ട്  വെതീണലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(2016  ജൂണ്   മഭാസലാം  27-ാംതതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവെനിവല  9.00  മണനിക്കട്ട്

വെതീണലാം സകമ്മേളനിക്കുനതനിനഭായനി സഭ രഭാവെനിവല 11.32 നട്ട് പനിരനിഞ.)
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അനുബനന

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട സസ്പീക്കര, ബഹുമമാനന്യരമായ നനിയമസഭമാനഗങ്ങപള,

1. പതനിനമാലമാന  കകേരള  നനിയമസഭയുപടെ  പ്രഥമ  സകമ്മേളനപത
അഭനിസനകബമാധന  പചെയ്യുന്നതനില് എനനിക്കക്ക് അതനിയമായ സകനമാഷന
ഉണക്ക്.  നനിങ്ങകളവരകന  എപന്റെ  ഹമാരദ്ദവമമായ  അഭനിനന്ദനങ്ങളന
ഉഉൗഷ്മളമമായ ആശനസകേളന കനരുന. 

2.  കകേരള ജനത വലനിയ പ്രതന്യമാശകേകളമാടന ഉയരന്ന പ്രതസ്പീക്ഷകേകളമാടന
കൂടെനിയമാണക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന  അധനികേമാരതനികലറനിയതക്ക്.
അഴനിമതനിയന  പക്ഷപമാതതനിനുന  സസ്വജന  പക്ഷപമാതതനിനുന
എതനിരമായനി  ജനങ്ങള് നനിശ്ചയദമാരഢന്യകതമാപടെ  പ്രതനികേരനിചനിരുന.
ജനവനിരുദ്ധ നയങ്ങള്കന സസ്പീകേള്ക്കക്ക് കനപരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള്കന
മകതതരതസ്വന ദുരബലപപ്പെടത്തുന്നതനിനുന എതനിരമായ സമ്മേതനിദമായകേരുപടെ
ശക്തമമായ  പ്രതനികഷധതനിപന്റെ  പ്രതനിഫലനമമാണക്ക്  തനിരപഞ്ഞെടപ്പെക്ക്
വനിധനി.  കേമാരഷനികേ  വളരച  മന്ദസ്പീഭവനികകേയുന  പപമാതുകമഖലമാ
യൂണനിറ്റുകേള്  നഷ്ടതനിലമാവുകേയുന  പരമ്പരമാഗത  വന്യവസമായങ്ങള്
തകേരച കനരനിടകേയുന,  വനിദന്യമാഭന്യമാസന വമാണനിജന്യവല്ക്കരനിക്കപപ്പെടകേയുന,
പപമാതു ആകരമാഗന്യ സനവനിധമാനന ദുരബലപപ്പെടകേയുന പചെയനിട്ടുള്ള ഇഉൗ
പശ്ചമാതലതനില്  ഇഉൗ  അവസ്ഥപക്കമാരു  സമൂല  മമാറന
പകേമാണ്ടുവരുവമാന് ജനങ്ങള് ഇടെതുപക്ഷ ജനമാധനിപതന്യ മുന്നണനിയനില്
അവരുപടെ  പ്രതസ്പീക്ഷകേള്  അരപ്പെനിചനിരനികന.  ജനങ്ങളപടെ
പ്രതസ്പീക്ഷപക്കമാതക്ക്  ഉയരുവമാന്  സരക്കമാരനിപന  സമാധന്യമമാകന്ന
നയസമസ്പീപനങ്ങള്  നനിങ്ങളപടെ  മുമ്പനില്  അവതരനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്
എനനിക്കക്ക് അതനിയമായ സകനമാഷമുണക്ക്.

3. ആകഗമാളവത്ക്കരണന,  ഭസ്പീതനിജനകേമമായ  അസമതസ്വങ്ങള്കന
പമാരനിസ്ഥനിതനികേ  നമാശതനിനുന  കേമാരണമമായനിട്ടുണക്ക്.  ഒരു  നവകലമാകേ
വന്യവസ്ഥയക്ക് പകേരമമായനി മപറമാന്നനില്ല എന്ന ശക്തമമായ ധമാരണ നനില
നനില്കനണക്ക്.  എന്നമാല്  ആകഗമാള  സമാമ്പതനികേ  മമാന്ദന്യവുന
കേമാലമാവസ്ഥമാ വന്യതനിയമാനന  മൂലമുള്ള പ്രതനിസനനിയുന  നനിലവനിലുള്ള
സമാഹചെരന്യതനില്  നനിനള്ള  അടെനിസ്ഥമാനപരമമായ  ഒരു  മമാറന
ആവശന്യപപ്പെടന.  ഇഉൗ  അവസരതനില്  എപന്റെ  സരക്കമാര,
പഫഡറല്  ചെട്ടക്കൂടെക്ക്  ചുമതനിയ  പരനിധനികള്ളനില്  നനിന്നക്ക്,  ഒരു
ജനകേസ്പീയ ബദല് സനവനിധമാനന സൃഷ്ടനികവമാന് പ്രയതനികന്നതമാണക്ക്.
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4. ആകഗമാള  പ്രതനിസനനിയനില്  നനിന്നക്ക്  രക്ഷപപ്പെടവമാന്  ഇനന്യയക്ക്
സമാധന്യമമാകുന്നതല്ല.  എന്നമാല്  ഇഉൗ  പ്രതനിസനനിയനില്   നനിനന
കേരകേയറുന്നതനിനമായനി  നവ  ലനിബറല്  നയങ്ങപള  കൂടതല്
ശക്തനിപപ്പെടത്തുവമാനമാണക്ക് ഭമാരത സരക്കമാര ശ്രമനികന്നതക്ക്.  കൂടെമാപത,
ഇനന്യയുപടെ  മകതതര സസ്വഭമാവന ദുരബലപപ്പെടത്തുന്നതനിനുന നനിരനര
ശ്രമങ്ങള്  നടെകനണക്ക്.  മകതതരതസ്വപത  അടെനിസ്ഥമാനപപ്പെടതനിയമാണക്ക്
ഉയരപതഴുകന്നല്കന്ന  കകേരളതനിപന്റെ  സമാനസമാരനികേ  തനനിമ
പടത്തുയരതനിയനിട്ടുള്ളതക്ക്.  ആദന്യകേമാല നകവമാതമാന പ്രസ്ഥമാനങ്ങളനില്
നനിനന പ്രകചെമാദനന ഉള്പക്കമാണ്ടുപകേമാണ്ടുള്ള പതമാഴനിലമാളനികേളപടെയുന
കേരഷകേരുപടെയുന  കപമാരമാട്ടങ്ങളന  കദശസ്പീയ  പ്രസ്ഥമാനങ്ങളന,
കകേരളതനില് മകതതരതസ്വന ശക്തമമാക്കനിയനിട്ടുണക്ക്.

5. സമമാധമാനമുള്ള  ഭൂമനിയനില്  മമാത്രകമ  വനികേസനന  സമാധന്യമമാകൂ.
അതനിനമാല്, ക്രമസമമാധമാനന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര
പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്.

6. നമുക്കക്ക്  പുതനിയതുന  രൂപമാനരപപ്പെടതനിയതുമമായ  ഒരു  കകേരളന
ആവശന്യമമാണക്ക്. കകേരളതനിപന്റെ ഭമാവനി കേരങ്ങളനികലനനിയ യുവജനങ്ങളപടെ
പ്രതസ്പീക്ഷകേള്പക്കമാതക്ക്  നമാന  ഉയകരണതുണക്ക്.  അവരുപടെ
അഭനിലമാഷതനിപനമാതക്ക്  പതമാഴനിലവസരങ്ങള്  അവരക്കക്ക്  നല്കുവമാന്
നമുക്കക്ക്  സമാധന്യമമാകേണന.  ആധുനനികേ  കൃഷനി  രസ്പീതനികയമാപടെമാപ്പെന
വന്യമാവസമായനികേ വളരചയുന നമാന  തസ്വരനിതപപ്പെടകതണതുണക്ക്.  അകത
സമയന,  സനസ്ഥമാനപത  പരമ്പരമാഗത  വന്യവസമായങ്ങളനിപല
പതമാഴനിലമാളനികേള്കന  പമാവപപ്പെട്ടവരകന  പമാരശസ്വവല്ക്കരനിക്കപപ്പെട്ടവരകന
സമ്പൂരണ്ണ സമാമൂഹന്യ സുരക്ഷ നമാന സൃഷ്ടനികക്കണതുണക്ക്. വനിദന്യമാഭന്യമാസ-
ആകരമാഗന്യ കമഖലകേളനിപല നമ്മുപടെ പപമാതുകസവന സനവനിധമാനങ്ങപള
നമാന  ശക്തനിപപ്പെടകതണതുന  കസവനന  പ്രദമാനന  പചെയ്യുന്നതനിപന്റെ
നനിലവമാരങ്ങള് ഉയരകതണതുമുണക്ക്.  ചുരുക്കതനില്,  അഴനിമതനിരഹനിത
ഭരണതനിലൂപടെ  സനസ്ഥമാനതക്ക്  വനികേസനതനിപന്റെ  ഒരു  പുതുയുഗന
സൃഷ്ടനികകേ  എന്നതമാണക്ക്  കകേരള  ജനത  എപന്റെ  സരക്കമാരനിനക്ക്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കേല്പന.

7.  അഴനിമതനികയമാടെക്ക്  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ച  ഇല്ലമാതതുന പ്രകേടെവുന  ശക്തവുമമായ ഒരു
നയമമായനിരനികന എപന്റെ സരക്കമാര പനിന്തുടെരുന്നപതന്നക്ക് ഉഉൗന്നനിപ്പെറയുവമാന്
ഞമാന്  ഇഉൗ  അവസരന  വനിനനികയമാഗനിക്കപട്ട.  ഇഉൗ  ലക്ഷന്യന
പപകേവരനികന്നതനികലക്കക്ക്,  അഴനിമതനി  തടെയുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  കൂട്ടന
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികന്നതുന, അതനില് തമാപഴപ്പെറയുന്നവ ഉള്പപ്പെടന്നതുമമാണക്ക്.
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• എല്ലമാവകുപ്പുകേളന നനിരബനനിതമമായുന വനിവരങ്ങള് പവളനിപപ്പെടതണന

എന്ന വന്യവസ്ഥ ഏരപപ്പെടത്തുകേ.

• കൂടതല്  പപമാതുമരമാമതക്ക്  പ്രവരതനികേള്ക്കക്ക്  ഇ-പടെണര

വന്യമാപനിപ്പെനികകേ.

• പ്രധമാന്  മനനി  ഗമാന  സഡകേക്ക്  കയമാജനയുപടെ  മമാതൃകേയനില്

പപമാതുമരമാമതക്ക് പ്രവരതനികേളപടെ ഗുണനനിലവമാരന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

സനവനിധമാനന ഏരപപ്പെടത്തുകേ. 

• സമാധനങ്ങളപടെ  ഇ-പപ്രമാകേക്യുരപമന്റെക്ക്  എകകേമാപനിപ്പെനികകേയുന

ശക്തനിപപ്പെടത്തുകേയുന പചെയ്യുകേ. 

• സരക്കമാര  സരവസ്പീസനില്  സ്ഥലനമമാറങ്ങള്ക്കക്ക്  വന്യക്തവുന

സുതമാരന്യവുന നനിരവചെനിക്കപപ്പെട്ടതുമമായ മമാനദണ്ഡങ്ങള് ഏരപപ്പെടത്തുകേ.

• എല്ലമാ  തകദ്ദശ  സസ്വയനഭരണ  സ്ഥമാപനങ്ങളനിലുന  പ്രധമാന

പപമാതുമരമാമതക്ക്  പ്രവരതനികേള്കന  കസമാഷന്യല്  ആഡനിറക്ക്

നനിരബനമമാകകേ.

• എല്ലമാ പപമാതുമരമാമതക്ക് പ്രവരതനികേളപടെയുന വനിവനിധ ഘട്ടങ്ങള്

പ്രസക്തമമായ  വനിശദമാനശങ്ങകളമാപടെമാപ്പെന  ഏപതമാരു  പഉൗരനുന

കേമാണുവമാന് സമാദ്ധന്യമമാകുനവനിധന ജനി.പഎ.എസക്ക്.-അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനിയുള്ള

ഒരു  സുതമാരന്യ  സനവനിധമാനതനിലൂപടെ  പപമാതുനനിരസ്പീക്ഷണ

സഉൗകേരന്യന ഒരുകകേ.

8. സസ്പീകേപള വനികേസനതനില് ഉള്പപ്പെടത്തുവമാനുന അവരപക്കതനിപരയുള്ള

അതനിക്രമങ്ങള് അവസമാനനിപ്പെനികവമാനുന ലനിനഗസമതസ്വന ഉറപ്പെമാകവമാനുന

എപന്റെ സരക്കമാര പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്.  കകേരളപത സമ്പൂരണ്ണമമായുന

ഒരു  ലനിനഗ-സഉൗഹൃദ  സനസ്ഥമാനമമായനി  മമാകറണതക്ക്  ആവശന്യമമാണക്ക്.

സസ്പീകേളപടെയുന കുട്ടനികേളപടെയുന വനികേമാസതനിനമായനി ഒരു പുതനിയ വകുപ്പെക്ക്

സൃഷ്ടനികന്നതമാണക്ക് എന്നക്ക് പ്രഖന്യമാപനികന്നതനില് എപന്റെ സരക്കമാരനിനക്ക്

സകനമാഷമുണക്ക്.
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9. സമാധമാരണക്കമാരമായ ജനങ്ങളപടെ  നനിലവമാരന  പമചപപ്പെടത്തുന്നതനില്
കകേരളന വലനിപയമാരു പരനിധനി വപര വനിജയനിചനിട്ടുണക്ക്.  എന്നനിരുന്നമാലുന
സമൂഹതനിപല  എല്ലമാ  വനിഭമാഗങ്ങപളയുന  മുഖന്യധമാരയനികലക്കക്ക്
പകേമാണ്ടുവരുന്നതക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന്  ഇതുവപര  സമാ ദ്ധന്യമമായനിട്ടനില്ല.
പട്ടനികേജമാതനിക്കമാരുപടെയുന  പട്ടനികേവരഗ്ഗക്കമാരുപടെയുന  മതന്യപതമാഴനിലമാളനി
സമൂഹതനിപന്റെയുന മറക്ക് പമാരശസ്വവല്ക്കരനിക്കപപ്പെട്ട ജനവനിഭമാഗങ്ങളപടെയുന
ഉപജസ്പീവനമമാരഗ്ഗന  പമചപപ്പെടത്തുകേ  എന്നതനിനമായനിരനികന  എപന്റെ
സരക്കമാരനിപന്റെ  നയപരമമായ  മുന്ഗണന.  കകേരളതനില്  ഇകപ്പെമാഴുന
നനിലനനില്കന്ന ദമാരനിദന്യന ഇല്ലമാതമാകക്കണതുണക്ക്.

10. മനുഷന്യനുന  പ്രകൃതനിയുന  തമ്മേനിലുള്ള  അഗമാധവുന  ശമാസസ്പീയവുന
സന്തുലനിതവുമമായ ഒരു ബനപതയമാണക്ക് വനികേസനന സൂചെനിപ്പെനികന്നപതന്നക്ക്
എപന്റെ  സരക്കമാര  മനസനിലമാകന.  വനികേസനന  പരനിസ്ഥനിതനി
സഉൗഹമാരദ്ദമമാണക്ക്  എന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നതമാണക്ക്  എപന്റെ
സരക്കമാരനിപന്റെ  നയന.  ജനങ്ങപള  വനിശസ്വമാസതനിപലടത്തുന  അവപര
പരനിസ്ഥനിതനിപയ  സനരക്ഷനികന്നതനിപന്റെയുന  പരനികപമാഷനിപ്പെനികന്നതനിപന്റെയുന
പചെയ്യുന്നതനിപന്റെ ഒരു അവനിഭമാജന്യ ഘടെകേമമാക്കനി മമാറ്റുകേ എന്നതുമമാണക്ക്
എപന്റെ സരക്കമാരനിപന്റെ വസ്പീക്ഷണന.

11. സദ്ഭരണന,  സരക്കമാരനിപന്റെ  നയരൂപസ്പീകേരണന  മുതല്  അതനിപന്റെ
അനനഫലന  വനിലയനിരുത്തുന്നതു  വപരയുള്ള  എല്ലമാ  ഘട്ടങ്ങളനിലുന
എല്ലമാ  വനിഷയങ്ങപള  സനബനനിചന  ജനകേസ്പീയ  പങമാളനിതന
ആവശന്യമമാപണന്നക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര വനിശസ്വസനികന. ഇലകകമാണനിക്കമായുന
ഒഉൗപചെമാരനികേ കവദനികേളനിപല കനരനിട്ടുള്ള ആശയവനിനനിമയന വഴനിയുള്ള
കൂടെനിയമാകലമാചെനകേള്, നനിരകദ്ദശന നല്കേല്, പ്രതനികേരണന എന്നനിവയക്ക്
അവസരങ്ങള് നല്കുന്ന,  പഉൗരനമാരക്കക്ക് ആശയവനിനനിമയന നടെത്തുന്ന
കവദനി ഒരുകന്ന ഒരു തുറന്ന സരക്കമാര ആയനിരനികന എകന്റെതക്ക്.

12. അകങ്ങയറന ദുരബലരുന,  പമാരശസ്വവല്ക്കരനിക്കപപ്പെട്ടതുമമായ പഉൗരപന്റെ
പരമാതനി  പരനിഹമാരതനിനമായനിരനികന  എപന്റെ  സരക്കമാര  മുനനിയ
പരനിഗണന നല്കുന്നതക്ക്. "കേമാപലമാച കകേള്ക്കകവ വമാതനില് തുറകകേ"
എന്ന  ആദരശതനിനക്ക്  അനുസൃതമമായനി  ഒരു  അനുകൂല  സമസ്പീപനന
എപന്റെ  സരക്കമാര  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമായനിരനികന.  പകരതനമായ
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ഇ.  പകേ.  നമായനമാര  കനതൃതസ്വന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  മൂന്നമാന  ഭരണ
പരനിഷമാര സമനിതനി ശനിപമാരശ പചെയ പ്രകേമാരന,  ജനില്ലമാ തലങ്ങളനിലുന
ഉപ ജനില്ലമാ തലങ്ങളനിലുന ഫലപ്രദമമായ  ജനസമ്പരക്ക പരനിപമാടെനികേള്
സ്ഥനിരമമായനി  സനഘടെനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  ഏപതമാരു  പഉൗരനുന,
അവപന്റെകയമാ,  അവളപടെകയമാ  പരമാതനിപരനിഹമാര  പുകരമാഗതനി
അറനിയുവമാന്  ഉതകുന  വനിധന  ആധുനനികേ  സമാകങതനികേ  വനിദന്യ
ഉപകയമാഗപപ്പെടതനി പരമാതനി പരനിഹമാരന ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.

13. 2012-പല  കകേരള  സനസ്ഥമാന  കസവന  അവകേമാശ  ആകേക്ക് റക്ക്
പഉൗരമാവകേമാശ കരഖ,  പഉൗരനമാരുമമായുള്ള ആശയവനിനനിമയതനിനുമുള്ള
അവസരന എന്നനിവ കപമാലുള്ള സവനികശഷതകേള് പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനമായനി
അതനിപന കൂടതല് ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.

14. പ്രഗത്ഭരമായ  യുവജനങ്ങപള  പബനികേക്ക്  സരവസ്പീസനികലക്കക്ക്
ആകേരഷനികകേ, അതനിപന്റെ കേമാരന്യക്ഷമത പമചപപ്പെടത്തുകേ, വകുപ്പുതല
ചെട്ടക്കൂടെക്ക്  ഇല്ലമാതമാകകേ  എന്നസ്പീ  വനിവനിധ  ഉകദ്ദശന്യങ്ങകളമാടകൂടെനി,
പസക്രകട്ടറനിയറക്ക്  ഉള്പപ്പെപടെ  കകേള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവക്ക്  സരവസ്പീസക്ക്
പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്.

15. നമ്മുപടെ ജസ്പീവനക്കമാരുപടെ കേമാരന്യക്ഷമതയുന പതമാഴനില്പരമമായ കേഴനിവുന
വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  പുതനിയ  പരനിശസ്പീലന  നയന
എപന്റെ  സരക്കമാര  രൂപവത്ക്കരനികന്നതമാണക്ക്.  എല്ലമാ  സരക്കമാര
ജസ്പീവനക്കമാരകന  നനിരബനനിത  ഇന്ഡക്ഷന്  പട്രെയനിനനിനഗുന
അതുകപമാപലതപന്ന  വന്യവസ്ഥമാപനിത  ഇന്-സരവസ്പീസക്ക്  കകേമാഴ്സുകേളന
ഇതനില് വന്യക്തമമായനി വന്യവസ്ഥ പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്. കൂട്ടമായ പ്രവരതനന
പപകേവരനികന്നതനികലക്കക്ക്,  സരക്കമാരനിപന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ
പരനിശസ്പീലന  സ്ഥമാപനങ്ങളപടെ  എകകേമാപനന  സുഖകേരമമാകവമാന്,
പഎ.എന.ജനി.-യുപടെ  ഡയറക്ടര  ജനറലനിപന,  ഡയറക്ടര  ജനറല്
ഓഫക്ക്  പട്രെയനിനനിനഗക്ക്  ആയനി  പദവനിനനിരകദ്ദശന  പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.
മഹതമായ  ഇഉൗ  ലക്ഷന്യതനിനക്ക്  ധനസഹമായന  നല്കുന്നതനിനമായനി,
വകുപ്പുകേള്,  അവയുപടെ  വമാരഷനികേ  പമാന്  ബഡ്ജറനിപന്റെ  ഒരു
ശതമമാനപമങനിലുന  പരനിശസ്പീലനതനിനുകവണനി   വനിനനികയമാഗനിക്കമാന്
അനുവദനികനവനിധന  യുക്തമമായ  ബഡ്ജറക്ക്  സനവനിധമാനന  പകേമാണ്ടു
വരുന്നതമാണക്ക്.
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16. കകേരളന ഇന്നക്ക് ദുഷരമമായ ഒരു വനികേസന പ്രതനിസനനി കനരനിടകേയമാണക്ക്.
ഒരു  വശതക്ക്,  നമാണന്യവനിളകമഖലയനിപല  പ്രതനിസനനികയമാപടെമാപ്പെന
മനിഡനില് ഇഉൗസക്ക് രമാജന്യങ്ങളനിപല എണ്ണ വനിലയനിടെനിവക്ക് മൂലന ഉണമായ
സമാമ്പതനികേ  മമാന്ദന്യവുന  കചെരന്നക്ക്  നമ്മുപടെ  സമ്പദക്ക് വന്യവസ്ഥയക്ക്
ഗുരുതരമമായ  ഒരു  ഭസ്പീഷണനി  ഉയരത്തുന.  മറുവശതക്ക്,  ദുഷനിച,
സങ്കുചെനിത, കേക്ഷനിപക്ഷപമാത ലക്ഷന്യങ്ങള്കകവണനി, മുന് സരക്കമാര
പചെയ മമാപ്പെരഹനിക്കമാത നശസ്പീകേരണവുന, സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ റവനന
പനിരനിവക്ക്  സനവനിധമാനതനിപന്റെ  അടെനിതറകതമാണലുന,  വനിഭവ
സമമാഹരണപത ഗുരുതരമമായ അപമായഘട്ടതനില് എതനിചനിട്ടുണക്ക്.
സങസ്പീരണ്ണമമായതുന,  പുകരമാഗതനി തടെസപപ്പെടത്തുന്നതുമമായ ഇതരപമമാരു
സമാഹചെരന്യതനില്  നനിന്നക്ക്  സനസ്ഥമാനപത  എങ്ങപന  മുകന്നമാട്ടക്ക്
നയനികവമാന് നമുക്കക്ക് കേഴനിയുന എന്നതനിപന സനബനനിച കചെമാദന്യന
ഞങ്ങള്ക്കക്ക് കേടത പവല്ലുവനിളനി ഉയരത്തുന. എപന്റെ സരക്കമാര, ഇഉൗ
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കക്ക്  ക്രനിയമാത്മകേവുന പ്രമാകയമാഗനികേവുമമായ പരനിഹമാരങ്ങള്
തസ്പീരചയമായുന കേപണത്തുപമന്നക്ക് പറകയണതനില്ലകല്ലമാ.

17. വളപര പ്രകതന്യകേമമായ ചെനില വനികേസനലക്ഷന്യങ്ങള്  എപന്റെ സരക്കമാര
സസ്വയന  നനിശ്ചനിയനിചറപ്പെമാക്കനിയനിട്ടുണക്ക്.  അടത  അഞക്ക്  വരഷന
ഇവ  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  വനികേസന  തനതനിപന്റെ
അടെനിസ്ഥമാനമമായനിരനികന്നതമാണക്ക്.  ഇന്ഫരകമഷന്  പടെകകമാളജനി,
ബകയമാപടെകകമാളജനി,  ടൂറനിസന,  ഇലകകമാണനികക്ക്  കമഖലകേളനിലുന,
ഉയരനവരുന്ന  മറക്ക്  കമഖലകേളനിലുന  പതക്ക്  ലക്ഷന  പതമാഴനിലുകേള്
സൃഷ്ടനികകേ എന്നതമായനിരനികന നമ്മുപടെ ലക്ഷന്യന.  കൃഷനി,  നനിരമ്മേമാണന,
വമാണനിജന്യന,  പചെറുകേനിടെ  വന്യവസമായങ്ങള് എന്നസ്പീ കമഖലകേളനില് മറ്റു
പതനിനഞക്ക്  ലക്ഷന  പതമാഴനിലുകേള്  കൂട്ടനികചരകവമാന്  ആകുപമന്നക്ക്
ഞങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷനികന.  മറ്റു  പതക്ക്  ലക്ഷന  യുവജനങ്ങള്ക്കക്ക്
പപനപുണന്യ പരനിശസ്പീലനന നല്കുന്നതമാണക്ക്. 1500 സമാരട്ടക്ക്-അപ്പുകേള്ക്കക്ക്
ഞങ്ങള് സമാമ്പതനികേ, അടെനിസ്ഥമാന സഉൗകേരന്യ,  സമാകങതനികേ സഹമായന
നല്കുന്നതമാണക്ക്.  പഎ.റനി  പമാരകകേളനില്  ലഭന്യമമാകുന്ന  സ്ഥലന
എപന്റെ  സരക്കമാര  ഇരട്ടനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  സനസ്ഥമാനതനികലയക്ക്
ആകേരഷനിക്കപപ്പെടന്ന വനികനമാദസഞമാരനികേളപടെ  എണ്ണന  ഇരട്ടനിയമാകന്ന
തനിനുളള  പദ്ധതനികേള് ഞങ്ങള് ആവനിഷരനികന്നതമാണക്ക്.
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18. ഗന്യമാസക്ക് പപപപ്പെക്ക് പപലന് പദ്ധതനി പൂരതസ്പീകേരനികവമാനുന, ഇലകേ ക്ക്കട്രെമാണനികക്ക്
ഹമാരഡക്ക് പവയര  പമാരകകേളനില്  ഗണന്യമമായനി  നനികക്ഷപനികവമാനുന
എപന്റെ സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  വന്കേനിടെ  അടെനിസ്ഥമാന സഉൗകേരന്യ
പദ്ധതനികേള്  യഥമാസമയതക്ക്  പൂരതസ്പീകേരനികന്നതുന,  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള്  എപറടകന്നതുമമാണക്ക്.  വനിശമാലമമായ  രമാഷസ്പീയ
അഭനിപ്രമായ  സമനസ്വയതനില്  ഇതനികനമാടെകേന  എതനികചരന്നനിട്ടുള്ള
തനിരുവനനപുരകതയുന  കകേമാഴനികക്കമാകട്ടയുന  വനിമമാനതമാവളങ്ങളന
അതരന മറക്ക്  അടെനിസ്ഥമാനസഉൗകേരന്യ പദ്ധതനികേളന ഏപറടകന്നതുന
സമയബനനിതമമായനി പൂരതസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്. വന്കേനിടെ പദ്ധതനികേള്,
പ്രകതന്യകേനിചക്ക്  കറമാഡക്ക്  വസ്പീതനി  സനബനനിച  നനിരണ്ണയനിക്കപപ്പെട്ട
നനിരകദ്ദശങ്ങളള്ള പ്രധമാന പദ്ധതനികേള് പൂരതസ്പീകേരനികന്നതനിനക്ക് ഭൂമനി
ഏപറടക്കല്  ഒരു  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയമായനി  നനില്കന.
ഭൂവുടെമകേള്ക്കക്ക്  നന്യമായമമായ  നഷ്ടപരനിഹമാരന  നല്കേനിപക്കമാണ്ടുന,
ഏപറടെ ടുകക്കണ  വസ്തു  തങ്ങളപടെ  ഉപജസ്പീവനമമാരഗ്ഗതനിനമായനി
ആശ്രയനികന്നവപര  പുനരധനിവസനിപ്പെനിചപകേമാണ്ടുന  പദ്ധതനികേള്ക
കവണനിയുള്ള  വസ്തു  ഏപറടക്കല്  എപന്റെ  സരക്കമാര
തസ്വരനിതപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.

19. പപമാതു ആകരമാഗന്യ സനവനിധമാനപത ശക്തനിപപ്പെടത്തുകേയുനന സമൂലന
പരനിഷരനിക്കന്നതുമമാണക്ക്.  സ്കൂള്  വനിദന്യമാഭന്യമാസ  സനവനിധമാനപത
അനമാരമാഷ  നനിലവമാരതനികലക്കക്ക്  നവസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  മനികേവനിപന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി  വളരനയരുവമാന്  സരവകേലമാശമാലകേപള
വനികേസനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

20. ഇഉൗ  സരക്കമാര  സസ്വയന  നനിശ്ചയനിചറപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  വനികേസന
ലക്ഷന്യങ്ങള്  പപകേവരനികന്നതനിനക്ക്,  പസ്പീപ്പെനിള്സക്ക്  കേന്യമാമ്പയനിനനിപന്റെ
അടത ഘട്ടതനിലൂപടെ  എല്ലമാ  കമഖലകേളനിലുന  തകദ്ദശസസ്വയനഭരണ
സ്ഥമാപനങ്ങപള  സജസ്പീവ  പങമാളനികേളമാകന്നതമാണക്ക്.  കകേരളപത
പട്ടനിണനി-വനിമുക്ത  സനസ്ഥമാനമമാകന്നതമാണക്ക്.  സമാമൂഹന്യ  സുരക്ഷമാ
പപന്ഷനുകേള്  എല്ലമാ  പപന്ഷന്കേമാരുപടെയുന  പടെനിവമാതനില്ക്കല്
എതനികന്നതമാണക്ക്.

21. വനികേസനതനില് പജന്ഡറനിപന മുഖന്യധമാരയനിലമാകന്നതനിനുകവണനി,
എപന്റെ  സരക്കമാര  നടെപ്പുവരഷന  തപന്ന  പജന്ഡര  ബഡ്ജറനിനഗക്ക്
പകേമാണ്ടുവരുന്നതുന,  തുടെര  നടെപടെനിയമായനി  പജന്ഡര  ആഡനിറനിനഗക്ക്
ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുമമാണക്ക്.
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22. എപന്റെ സരക്കമാര,  സനസ്ഥമാനതനികലകള്ള സസ്വകേമാരന്യ നനികക്ഷപതനിപന്റെ
വരവക്ക് കവഗതനിലമാകന്നതനിപന കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതുന, അതനിനു
കവണനി അനുകയമാജന്യമമായ ഒരു അനരസ്പീക്ഷന ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുമമാണക്ക്.
സസ്വകേമാരന്യ നനികക്ഷപന ഞങ്ങള് ആകേരഷനികപമന്നതനില് സനശയമനില്ല.
എന്നമാല്  അതക്ക്  നമ്മുപടെ  പതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  അവകേമാശങ്ങപള
അവഗണനിക്കമാപതയുന,  നമ്മുപടെ  പരനിസ്ഥനിതനി  നനിയമങ്ങപള
ലനഘനിക്കമാപതയുന  ആയനിരനികന്നതമാണക്ക്.  സസ്വകേമാരന്യ  നനികക്ഷപകേരക്കക്ക്
കകേരളകതമാടള്ള  പ്രധമാന  ആകേരഷണന,  അതനിപന്റെ  അതുലന്യമമായ
പ്രകൃതനിദതമമായ  ദമാനങ്ങള്കന  വനിദന്യമാസമ്പന്നരമായ  പതമാഴനില്
ശക്തനികന  പുറപമ,  സനസ്ഥമാനതക്ക്  യുദ്ധകേമാലമാടെനിസ്ഥമാനതനില്
എപന്റെ  സരക്കമാര  നനിരമ്മേനികന്ന  ആധുനനികേ  അടെനിസ്ഥമാന
സഉൗകേരന്യങ്ങളമായനിരനികന്നതമാണക്ക്.  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കപപ്പെട്ട കറമാഡക്ക്
സനവനിധമാനങ്ങള്,  കവഗതനിലുള്ള പറയനില്പ്പെമാതകേള്,  കേമാരന്യക്ഷമമമായ
ഉള്നമാടെന് ജലഗതമാഗതന,  ആകേരഷകേമമായ വനിമമാനതമാവളങ്ങളന
തുറമുഖങ്ങളന,  വന്യമാവസമായനികേ  പമാരകകേള്,  നനിലവമാരമുള്ള
പപവദക്യുതനിയുപടെ  വനിതരണന  ഉറപ്പെമാക്കല്  എന്നനിവ,  ബഡ്ജറക്ക്
വനിഹനിതതനിനക്ക്  പുറപമ  സസ്വരൂപനികന്ന  മതനിയമായ  ഫണനിലൂപടെ
സൃഷ്ടനിക്കപപ്പെടന്നതമാണക്ക്.

23. ഉയരനവരുന്ന  പുതനിയ  വളരചമാ  കമഖലകേപളയുന,  അടെനിസ്ഥമാന
സഉൗകേരന്യപതയുന  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചള്ള  സമ്പദക്ക് വന്യവസ്ഥയുപടെ
പുനനഃക്രമസ്പീകേരണകതമാപടെമാപ്പെന പമാവപപ്പെട്ടവരക്കക്ക് സമ്പൂരണ്ണ  സമാമൂഹന്യ
സുരക്ഷ  പ്രദമാനന  പചെയ്യുവമാനുന,  പരമ്പരമാഗത  കമഖലകേളനിലുള്ള
അവരുപടെ  ഉപജസ്പീവനമമാരഗ്ഗന  സനരക്ഷനികവമാനുന,  പപമാതുജന
ആകരമാഗന്യവുന  വനിദന്യമാഭന്യമാസ  സനവനിധമാനവുന  ശക്തനിപപ്പെടത്തുവമാനുന,
പരനിസ്ഥനിതനിസന്തുലനവുന  ലനിനഗസമതസ്വവുന  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാനുന,
സുചെനിനനിതമമായ  ഒരു  തനന  ഉണമായനിരനികന്നതമാണക്ക്.  ഇഉൗ
സമസ്പീപനന, ആസൂത്രണതനിലുന വനികേസനതനിലുന സരക്കമാരനിനക്ക് ഒരു
വലനിയ  പങക്ക്  അനനിവമാരന്യമമാക്കനിതസ്പീരകന്നതമാണക്ക്.  അതരന
ഇടെപപടെലുകേളപടെ  വനിജയന,  സരക്കമാരനിപന്റെ  കേമാരന്യക്ഷമത
പമചപപ്പെടത്തുവമാനുള്ള  മതനിയമായ  സമാമ്പതനികേ  വനിഭവങ്ങളപടെ
സമമാഹരണപത ആശ്രയനിചനിരനികന.  ഇതക്ക്,  ചുരുക്കതനില് ഒരു
നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കമായുള്ള  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  അജണ
ആയനിരനികന്നതമാണക്ക്.  പവല്ലുവനിളനികേള് അനവധനിയമാണക്ക്. എന്നമാല്,
കകേരള  ജനതയുപടെ  പനിന്തുണകയമാപടെ  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഇഉൗ
വമാഗമാനങ്ങള് തസ്പീരചയമായുന പമാലനികന്നതമാണക്ക്. 

841/2017
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ആസൂത്രണന

24. പഞവതര  പദ്ധതനി  കവപണനവയമാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരക്കമാരനിപന്റെ

തസ്പീരുമമാനന അകങ്ങയറന ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണമനില്ലമായ്മപകേമാണമാപണന്നക്ക്

എപന്റെ സരക്കമാര  വനിശസ്വസനികന.  നനിലവനില് സനസ്ഥമാനങ്ങളന,

വനികരമാധമാഭമാസപമന്നക്ക്  പറയപട്ട.  കകേന്ദ്രവുന കദശസ്പീയ മുന്ഗണനകേപള

കുറനിചക്ക് ഇരുട്ടനില് തപ്പുകേയമാണക്ക്.  കദശസ്പീയ നയങ്ങപള സനബനനിചക്ക്

നല്ലവണ്ണന  ആസൂത്രണന  പചെയക്ക്  ആവനിഷരനിക്കപപ്പെട്ട  ഒരു

പദ്ധതനിയുപടെ അഭമാവതനില്,  കകേന്ദ്ര സരക്കമാരനിപന്റെ വനികേസനപരമമായ

നനിരകദ്ദശങ്ങള്,  ഏപറകപറ  അവന്യക്തവുന  ലക്ഷന്യകബമാധ

മനില്ലമാതതമായുന  ആയനി  കേമാണുന.  പഞവതര  പദ്ധതനിയുമമായനി

എപന്റെ  സരക്കമാര  മുകന്നമാട്ടു  കപമാകുന്നതമാണക്ക്.  പതനിമൂന്നമാന

പഞവല്സര പദ്ധതനി തയമാറമാകന്നതനിനുള്ള പ്രമാരനഭ പ്രവരതനന

ഉടെന് ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

25.  ആസൂത്രണന  കൂടതല്  പപ്രമാഫഷണലുന  ശമാസസ്പീയവുമമാക്കനി

തസ്പീരകവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന. കസറക്ക് അക്കമാഡമനി

ഓണ്  സമാറനിസനിക്കല്  അ ഡനിനനികസ്ടേഷന്  (SASA),  അതനിനക്ക്

സമമാന സസ്വഭമാവതനിലുള്ള കദശസ്പീയ ഇന്സനിറനട്ടുകേളന,  അനരകദ്ദശസ്പീയ

വനിദന്യമാസ്ഥമാപനങ്ങളന  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള നനിലവമാരങ്ങള്ക്കനുസൃതമമായുള്ള

ഔകദന്യമാഗനികേ  സ്ഥനിതനിവനിവരക്കണക്കനിപന്റെ  പരനിശസ്പീലനതനിനുന

ഗകവഷണ  പഠനങ്ങള്കമുള്ള  മനികേവനിപന്റെ  ഒരു  കകേന്ദ്രമമായനി

പ്രവരതനികന്നതമാണക്ക്. പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങപളകറനിചക്ക് കബമാകതല

റനികപ്പെമാരട്ടുകേള് തയമാറമാകന്നതനിനുന, ഫലപ്രദമമായ പ്രമാകദശനികേതല

ആസൂത്രണതനിനു  കവണനി  ഉപകയമാഗനികന്നതുമമാണക്ക്.  പമചപപ്പെട്ട

പ്രമാകദശനികേ  സ്ഥലപര  ആസൂത്രണന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനമായനി

ഭൂജല  വനിഭവ  പരനിപമാലനതനിനമായുള്ള  ഒരു  സനസ്ഥമാനതല

ഡനിജനിറല് ഡമാറ റനികപ്പെമാസനിററനി ആയനി ജനികയമാ -  ഇന്ഫരമമാറനികക്ക്

ലകബമാറട്ടറനിപയ ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.
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ധനകേമാരന്യ മമാകനജക്ക് പമന്റെക്ക്

26. സനസ്ഥമാനന ഗുരുതരമമായ ഒരു സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനി കനരനിട്ടു
പകേമാണനിരനികകേയമാണക്ക്.  ഇതനില്  നനിനന  സനസ്ഥമാനപത
കേരകേയറ്റുവമാന്  മറമാരുന  ഏപറടക്കമാതതമായ  ദഉൗതന്യന  എപന്റെ
സരക്കമാര ഇന്നക്ക് അഭനിമുഖസ്പീകേരനിചപകേമാണനിരനികന.  കേഴനിഞ്ഞെ മൂന
വരഷങ്ങളമായനി  (2013-2016),  കകേരള  ജനത  നനിയമസഭയനിലൂപടെ
അനഗസ്പീകേരനിച  വമാരഷനികേ  പദ്ധതനികേളപടെ  നടെപ്പെമാക്കല്  വമാസവതനില്
സനഭനിചനിരനികകേയമാണക്ക്.  മൂന  വരഷപത  വമാരഷനികേ  പമാന്
ബഡ്ജറ്റുകേളനില്  പ്രഖന്യമാപനിക്കപപ്പെട്ട  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളപടെ
യഥമാരത  പചെലവക്ക്  നനിയമസഭ  അനഗസ്പീകേരനിച  ബഡ്ജറനിപന്റെ
60-70%  മമാത്രമമായനിരനികന.  ഇതക്ക്  പ്രകതന്യകേനിചക്ക്,  കകേരളതനിപല
പപമാതു നനികക്ഷപങ്ങളനില്  ഒരു പ്രതന്യമാഘമാതന ഉണമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുന,
സമൂഹതനിപല  പമാവപപ്പെട്ട  വനിഭമാഗങ്ങപള  ഏറവുന  കൂടതല്
പ്രതനികൂലമമായനി  ബമാധനിചനിട്ടുള്ളതുമമാണക്ക്.  ഈ  പ്രതനിസനനിപയ
തുടെരന്നക്ക്,  കേയറുന  മതന്യബനനവുന  മറക്ക്  പരമ്പരമാഗതവുമമായ
കമഖലകേളനിപല  ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്കന  പതമാഴനിലമാളനികേള്കന
ലഭനികന്ന  ധനസഹമായപത  അകങ്ങയറന  ബമാധനിച.  ഇതക്ക്
സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ പമമാതതനിലുള്ള സമാമ്പതനികേ വളരചപയയുന
വരുമമാനപതയുന  പതമാഴനില്  സൃഷ്ടനിക്കലനിപനയുന  സമാരമമായനി
പ്രതനിസനനിയനിലമാകകേകൂടെനി  പചെയനിട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരക്കമാര
ഇകപ്പെമാള് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പമമാതന വമായമാപരനിധനി സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ
ദദനനദനിന പചെലവുകേള് കനരനിടവമാന് മമാത്രന പരന്യമാപ്തമമായതമാണക്ക്.
ഇകതത്തുടെരന്നക്ക്, കറമാഡുകേള്, പമാലങ്ങള്, മറക്ക് വന്കേനിടെ അടെനിസ്ഥമാന
സഉൗകേരന്യ  പദ്ധതനികേള്  കപമാലുള്ളവയക്ക്  കവണനിയുള്ള  മൂലധന
പചലവനിനക്ക്  യമാപതമാരു  ഫണ്ടുകേളന  കശഷനികന്നനില്ല  എന്ന  നഗ
യമാഥമാരതന്യന എപന്റെ സരക്കമാര അഭനിമുഖസ്പീകേരനികകേയമാണക്ക്.

27. എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  മുമ്പമാപകേയുള്ള  കപമാനവഴനികേള്  തനികേചന
പരനിമനിതമമാണക്ക്.  റവനന  വരവക്ക്  കുറയുന്നതനിനക്ക്  പനിന്നനിലുള്ള  മുഖന്യ
കേമാരണങ്ങളമായ  അഴനിമതനിയുന  പകേടകേമാരന്യസ്ഥതയുന  ഉന്മൂലനന
പചെയ്തുപകേമാണക്ക്,  റവനന  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കമാനുള്ള  ആത്മമാരതവുന
ഊരജ്തനിതവുമമായ  കൂടതല്   ശ്രമങ്ങള്  നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  വമായ
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എടകകേ  എന്നതമാണക്ക്  മപറമാരു  മമാരഗ്ഗന,  എന്നമാലനിതക്ക്  ഭമാരത
സരക്കമാര അനുവദനിച പരനിധനികേള്കള്ളനില് ആയനിരനികക്കണതമായനിട്ടുണക്ക്,
സനസ്ഥമാന സരക്കമാരനിനുകവണനി ഇതനിനകേന അനുവദനിക്കപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള
വമായമാപരനിധനിക്കക്ക്  പുറതക്ക്  വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  ഭമാരതസരക്കമാര
അതനിപന്റെ  വനിമുഖത  പ്രകേടെനിപ്പെനിചട്ടുണക്ക്.  മൂന്നമാമപത  മമാരഗ്ഗന,
കേഴനിഞ്ഞെ വരഷക്കമാലയളവനില് പചെയതുകപമാപല ട്രെഷറനി നനിയനണങ്ങള്
ഏരപപ്പെടത്തുകേ  എന്നതമാണക്ക്.  എന്നമാലനിതക്ക്  അവശന്യ  പചെലവുകേപള
കേമാരന്യമമായനി  പവട്ടനികറയന്നതുന  അപല്ലങനില്  നസ്പീട്ടനിവയന്നതുന
അനനിവമാരന്യമമാക്കനിതസ്പീരകന.  ഇതക്ക്  കേമാരഷനികേ  കമഖലയനിലുന
പരമ്പരമാഗത കമഖലയനിലുമുള്ള പമാവപപ്പെട്ടവപരയുന പതമാഴനിലമാളനികേപളയുന
പ്രഥമപ്രധമാനമമായുന  സമാരമമായുന  ബമാധനികന്നതമാണക്ക്.  എപന്റെ
സരക്കമാര തസ്പീരചയമായുന ഈ മമാരഗ്ഗന ഒഴനിവമാകന. 

28. എപന്റെ സരക്കമാര,  അതനിനമാല് ആദന്യമമായനി റവനന സമമാഹരണപത
വരദ്ധനിപ്പെനികകേ,  രണമാമതമായനി,  പമാവപപ്പെട്ടവരകന  പരമ്പരമാഗത
കമഖലകേള്കന  കവണനിയുള്ള  അവശന്യ  പചെലവക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
അകത  കവളയനില്  പമാഴ് പചലവുകേള്  ഒഴനിവമാകകേ,  മൂന്നമാമതമായനി,
ഫണ്ടുകേള്  സമമാഹരനികന്നതനിനക്ക്  മൂലധന  പചെലവനിനമായനി
വനിപണനിയനില്  നനിനന  ഫണക്ക്  സസ്വരൂപനികന്നതനിനക്ക്  ബഡ്ജറനില്
വന്യവസ്ഥ പചെയ്യുകേ എന്നനിങ്ങപനയുള്ള ഒരു ബഹു-മുഖതനതനില്
ശ്രദ്ധ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  പസഷന്യല് പരപ്പെസക്ക്  പവഹനിക്കനിള്സക്ക്
ഉപകയമാഗനി ചപകേമാണക്ക്,  ബഡ്ജറനിനു പുറകമയുള്ള വമായ വമാങ്ങലുകേളനിലൂപടെ
വന്കേനിടെ  പദ്ധതനികേളനിലുള്ള  പപമാതു  നനികക്ഷപങ്ങള്  വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതു
വഴനി  വളരച  തസ്വരനിതപപ്പെടത്തുവമാനുള്ള  ക്രനിയമാത്മകേമമായ  ഒരു
വനികേസന തനന, രൂപവല്ക്കരനിക്കപപ്പെകടെണതുണക്ക്.

29.  സനസ്ഥമാനതക്ക് അടെനിസ്ഥമാന സഉൗകേരന്യന വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള
വന്യക്തമമായ ഒരു കേമാഴ്ചപ്പെമാടെക്ക് എപന്റെ സരക്കമാരനിനുണക്ക്. കകേരളതനിപന്റെ
അടെനിസ്ഥമാന സഉൗകേരന്യന അതക്ക് കറമാഡുകേളമായമാലുന പമാലങ്ങളമായമാലുന
ഉള്നമാടെന്  ജലമമാരഗ്ഗങ്ങളമായമാലുന  വനിമമാനതമാവളങ്ങമാളമായമാലുന
പറയനിലമായമാലുന  ഐ.റനി.-യമായമാലുന  രമാജന്യതക്ക്  ഏറവുന  മനികേച
തമാപണന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന്  അതക്ക്  പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്.
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കലമാകേത്തുടെനസ്പീളമുള്ള വനികേസനിതരമാജന്യങ്ങളനില് ലഭന്യമമാകുന്ന, അകത
നനിലവമാരകതമാടകൂടെനിയ അടെനിസ്ഥമാനസഉൗകേരന്യതനിപന്റെ ഉപകയമാഗന
നമ്മുപടെ ജനങ്ങള്ക്കക്ക് അനുഭവകവദന്യമമാകകേണതമാണക്ക്. സമാമ്പതനികേ
വനികേസനതനിപന്റെയുന  മതരക്ഷമതയുപടെയുന  അരതതനില്
സനസ്ഥമാനപത ഏറവുന മുന്നനികലക്കക്ക് നയനികകേ എന്നതമായനിരനികന
എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  ലക്ഷന്യന.  ഈ  ലക്ഷന്യതനികലയക്ക്  നമാന
എതനികചരണപമങനില്  പപമാതുകമഖലയനിലുന  സസ്വകേമാരന്യകമഖലയനിലുമുള്ള
അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യതനിനുകവണനി  50,0001-00000  കകേമാടെനി
നനിധനിയുപടെ ആഗമനന കകേരളതനിനക്ക് ആവശന്യമമാപണന്നക്ക് കേണ്സരകവറസ്പീവക്ക്
എസനികമറ്റുകേള് സൂചെനിപ്പെനികന.  ഇതക്ക്  അരതമമാകന്നപതപനന്നമാല്,
കകേരള  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യതനിനുകവണനി  അടത  അ  ഞക്ക്
വരഷക്കമാലയളവനില്  അതനിപന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  ജനി.ഡനി.പനി.-യുപടെ
10-15% സമമാഹരനികക്കണനിയനിരനികന എന്നതമാണക്ക്.  ഈ കജമാലനി
ഒരനിക്കലുന എളപ്പെമമായതല്ല.

30. പ്രയമാസകമറനിയ ഈ ലക്ഷന്യന ദകേവരനിക്കനിവമാന്, എപന്റെ സരക്കമാര
പണന സസ്വരൂപനികന്ന നൂതനമമാരഗ്ഗങ്ങള് അവലനബനികന്നതമാണക്ക്.
അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യ  പദ്ധതനികേള്  ദസ്പീരഘകേമാലകതയള്ളതുന
പപമാളനിറനിക്കനിള് റനിസന നനികക്ഷപകേരനില് വളപര മങ്ങകലല്പ്പെനികകേയുന
പചെയ്യുന.  നനിയമപരവുന  രമാഷസ്പീയപരവുമമായ നടെപടെനി  ക്രമങ്ങളനില്
നനികക്ഷപകേരക്കക്ക്  വനിശസ്വമാസമുപണങനില്  മമാത്രകമ  ഗണന്യമമായ
തുകേകേള്  ദസ്പീരഘകേമാലകതക്കക്ക്  വനിശസ്വസനിചക്ക്   നനികക്ഷപനികവമാന്
അവര തയമാറമാകുകേയുള.  ഇതനിനുകവണനി ഈ  സഭയുപടെ  അടത
സകമ്മേളനതനില്  ആവശന്യമമായ  നനിയമനനിരമ്മേമാണ  ചെട്ടക്കൂടെക്ക്
പകേമാണ്ടുവരുവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  വനികദശത്തു
നനിനന  വമായകേള്  സമമാഹരനികവമാന്,  നമ്മുപടെ  ധനകേമാരന്യ
സ്ഥമാപനങ്ങളനില്  രപണണ്ണന  എന്.ബനി.എഫക്ക്.സനി.-കേളമായനി
റസ്പീസ്ട്രേക്ചര  പചെയപപ്പെടന്നതുന  പസകേനരനിറസ്പീസക്ക്  ആന്റെ ക്ക്  എകക്ക്കചെഞക്ക്
കബമാരഡക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇനന്യ  (എസക്ക്.ഇ.ബനി.ഐ.)  റഗുകലഷനുകേളന
(ആര.ബനി.ഐ.)  റഗുകലഷനുകേളന  അനുസരനിചക്ക്  അദലന്
പചെയപപ്പെടന്നതുമമാണക്ക്.
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31.  അക്കഉൗണന്റെക്ക്  ജനറല്  ഓഫസ്പീസനിപല  ബനപപ്പെട്ട  ഐ.റനി.
സനിസങ്ങളമമായനി  ബനനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള,  ട്രെഷറനികേളനിപലയുന  ധനകേമാരന്യ
വകുപ്പുകേളനിപലയുന  ധനപരമമായ  കഡറമാ  കബസുകേപളയുന,  ശമ്പള
പ ട്ടനികേ കഡറമാ കബസുകേപളയുന പപന്ഷന് കഡറമാ കബസുകേപളയുന
ഉകദന്യമാഗ ഗണ കഡറമാ കബസുകേപളയുന,  സനകയമാജനിപ്പെനികന്ന ഒരു
പുതനിയ   ധനകേമാരന്യ  മമാകനജ് പമന്റെക്ക്  സനിസന  എപന്റെ  സരക്കമാര
ആരനഭനികന്നതുന  സനസ്ഥമാനന  അതരതനിലുള്ള  ഒരു  സമഗ
ഇന്ഫരകമഷന് സനിസന വനികേസനിപ്പെനികന്ന ഒന്നമായനി തസ്പീരുന്നതുമമാണക്ക്.
അടത  ആറുമമാസതനില്  ട്രെഷറനി  ശനഖലയക്ക്,  അതനിപന്റെ
സസ്വനന  കകേമാര  ബമാങനിനഗക്ക്  സനിസന  ഉണമായനിരനികന്നതനിനമായനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കപപ്പെടന്നതമാണക്ക്.  ലനികേസ്വനിഡനിറനി  മമാകനജ് പമന്റെക്ക് ,  അതനില്
നനിരമ്മേനിതമമായ ഇന്റെലനിജന്റെക്ക് കഫമാരകേമാസനിനഗക്ക് ഉപമാധനികേകളമാപടെമാപ്പെന
ഉയരന്ന കതമാതനിലുള്ള പരനിഷ്കൃതനിയനികലക്കക്ക് വനികേസനിപ്പെനിക്കപപ്പെടന്നതമാണക്ക്.
ഈ  ഉപമാധനികേള്  ഇകപ്പെമാഴുള്ള  ഗുരുതരമമായ  സമാമ്പതനികേ
ക്രമകക്കടെനില്  നനിനന  സനസ്ഥമാനപത  കമമാചെനിപ്പെനികന്നതനില്
നമ്മുപടെ  സഹമായതനിനക്ക്  എതനികചരുന്നതമാപണങനില്  യമാപതമാരു
സഹമായതനിനക്ക്  എതനികചരുന്നതമാപണന്നതനില്  യമാപതമാരു
സനശയവുമനില്ല.

32.  എപന്റെ  സരക്കമാര,  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  സസ്വസ്പീകേരനികവമാന്
ഉകദ്ദശനികന്ന  നയ  നനിരകദ്ദശങ്ങപള  ഞമാന്  ഇകപ്പെമാള്  ചുരുക്കനി
പറയപട്ട.  അപ്രകേമാരന പചെയ്യുകമ്പമാള്,  ഞമാന് പതനിവക്ക്  രസ്പീതനികേളനില്
നനിനന  മമാറുകേയുന,  കൂടതലമായനി  നയപരമമായ  തുടെക്കങ്ങളനിലുന
കുറവമായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിപല  പ്രകതന്യകേ  പദ്ധതനികേള്
എണ്ണനിപ്പെറയുന്നതനിലുന ശ്രദ്ധ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

വനിവരസമാകങതനികേ വനിദന്യ

33. ഇ-ഗകവണന്സുന  ഇന്ഫരകമഷന്  ആന്റെക്ക്  കേമ്മേനണനികക്കഷന്
പടെകകമാളജനിയുന വരുന വരഷങ്ങളനില് നമ്മുപടെ സമ്പദക്ക് വന്യവസ്ഥയുപടെ
വളരചയള്ള അടെനിസ്ഥമാനമമായനി വരതനികന എന്നതനില് യമാപതമാരു
സനശയവുമനില്ല.  ഈ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെക്ക്,  എപന്റെ  സരക്കമാര  സസ്വയന
നനിശ്ചയനിചറപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതുന  ഭരണപതയുന  കസവനന  പ്രദമാനന
പചെയ്യുന്ന സനവനിധമാനപതയുന ഇ-സമാക്ഷരതപയയുന പമചപപ്പെടത്തുന്നതനിനക്ക്
ഈ  സമാകങതനികേ  വനിദന്യകേപള  ഉപകയമാഗനികവമാനുള്ള  നനിശ്ചയ
ദമാരഢന്യകതമാടകൂടെനി മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതുമമാണക്ക്.
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34. ഐ.റനി. കമഖലപയ ഇനന്യയനിലുന വനികദശത്തുമുള്ള നനികക്ഷപകേരക്കക്ക്

കൂടതല് ഇഷ്ടപപ്പെട്ട ലക്ഷന്യസ്ഥമാനമമാക്കനിപക്കമാണക്ക്,  ആ കമഖലയനിപല

നനികക്ഷപന  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനില്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ശ്രദ്ധ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  ബനിസനിനസക്ക്  പചെയ്യുന്നതനിപല അനമായമാസത

ഉറപ്പുപകേമാടകന്നതനിലൂപടെ  മമാത്രകമ  ഇതക്ക്  ദകേവരനികവമാന്

കേഴനിയുകേയുള. എപന്റെ സരക്കമാര നനികക്ഷപന സുകേരമമാകന്നതനിനുന

നനികക്ഷപ അനരസ്പീക്ഷവുന ആവമാസവന്യവസ്ഥയുന സൃഷ്ടനികന്നതനിനുന

കവണനി,  സബ്സനിഡനികേള്  നല്കുന്ന  കേമാലഘട്ടതനില്  നനിനന

അകേനനസ്പീങ്ങനിപക്കമാണക്ക്,  ഒരു  പപ്രമാഫഷണല്  സമസ്പീപനന

സസ്വസ്പീകേരനികന്നതനില്  വനിശസ്വസനികന.  ഒരു  സമഗ ഐ.റനി.-നയന

കസക്കക്ക്കഹമാള്ഡരമമാരുമമായനി  കൂടെനിയമാകലമാചെനിചക്ക്  അടത  രണ്ടു

മമാസതനില് പകേമാണ്ടു വരുന്നതമാണക്ക്.  ഐ.റനി.  വന്യവസമായതനിപല

മമാറനി  വരുന്ന  ആവശന്യകേതകേള്ക്കനുസൃതമമായനി  നമ്മുപടെ

യുവമാക്കളപടെ പതമാഴനില്പരമമായ കേഴനിവക്ക് വരദ്ധനിപ്പെനികവമാന് ഊന്നല്

നല്കുന്നതമാണക്ക്. 

35. ഇനന്യയനിപല  ഐ.റനി.  കമഖലയനില്  നമ്മുപടെ  സനസ്ഥമാനപത

മുന്പനനിയനില്  എതനികന്നതനിനമായനി  എപന്റെ സരക്കമാര ധമാരമാളന

പുതനിയ സനരനഭങ്ങള്  ആരനഭനികന്നതുന നടെനവരുന്ന സനരനഭങ്ങള്

പൂരതസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്.

• കകേമാഴനികക്കമാപട്ട  ദസബര പമാരക്കനിപന്റെ ഒന്നമാന  ഘട്ടന ഈ

സമാമ്പതനികേ വരഷതനില് പൂരതസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  2.88

ലക്ഷന  ചെതുരശ്ര  അടെനിയനില്  വന്യമാപനിചകേനിടെകന്ന  പുതനിയ

പകേട്ടനിടെതനില് സ്ഥലതനിപന്റെ അകലമാട്ടക്ക്പമന്റെക്ക് സമമാരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

• തനിരുവനനപുരപത  അഭനിമമാനകേരമമായ  പടെകകമാ  സനിറനി

കപ്രമാജക്ടക്ക് മുന്ഗണനമാടെനിസ്ഥമാനതനില് പൂരതസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

• കകേരള  പടെകകമാളജനി  സമാരട്ടക്ക്-അപ്പെക്ക്  കപമാളനിസനിക്കക്ക്

അനുസൃതമമായനി,  സമാരട്ടക്ക്-അപ്പുകേളപടെ  കപ്രമാതമാഹനതനിനമായനി

നനിലവനിലുള്ളതുന പുതനിയതുമമായ പദ്ധതനികേള് തുടെരുന്നതമാണക്ക്.
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• പടെകകമാള ജനി  ഇകന്നമാകവഷന്  കസമാണനിപന്റെ  രണമാന

ഘട്ടതനിനു  കേസ്പീഴനിലുള്ള ഏകേകദശന  105  കകേമാടെനി  രൂപയള്ള

നനിരമ്മേമാണ പ്രവരതനങ്ങള് ഏപറടക്കപപ്പെടന്നതുന തസ്വരനിത

പപ്പെടത്തുന്നതുമമാണക്ക്.  പദ്ധതനിയുപടെ  മൂന്നമാന  ഘട്ടവുന  ഈ

സമാമ്പതനികേ വരഷക്കമാലയളവനില് ആരനഭനികന്നതുന 2018-ല്

ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്ക്കക്ക് സഉൗകേരന്യങ്ങള് ലഭന്യമമാകന്നതുമമാണക്ക്.

• പടെകകമാളജനി കമഖലയനില് പതരപഞ്ഞെടക്കപപ്പെട്ട 1000 നൂതന

ആശയങ്ങപള  പനിന്തുണയന്നതനിനുകവണനി  ഓകരമാന്നനിനുന

2  ലക്ഷന രൂപ സഹമായന നല്കുന്ന ഒരു പുതനിയ പദ്ധതനി

പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.

• സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ  വനിവനിധ  സ്ഥലങ്ങളനില്,  നൂതന

ആശയങ്ങള് അറനിയുവമാനുന ദകേമമാറന പചെയ്യുവമാനുന പപമാതു

ജനങ്ങള്ക്കനിടെയനിപല  ബനപപ്പെട്ടവരുമമായുള്ള  ചെരചയന

കവണനി ഒമാപ്പെണ് ഇകന്നമാകവഷന് കസസുകേള് സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.

• ആര &ഡനി സ്ഥമാപനങ്ങള്,  ശമാസജര,  വനിദന്യമാരതനികേള്,

വന്യവസമായ സനരനഭകേര മുതലമായവരുപടെ ആശയവനിനനിമയന

സുകേരമമാകന്നതനിനുകവണനി,  സയന്സക്ക്  &  പടെകകമാളജനി

ഇകന്നമാകവഷന്  ആന്റെക്ക്  പകേമാകമഴന്യദലകസഷന്  കകേരള

(STICK) എന്ന ഒരു പവരചെസ്വല് പമാറക്ക്കഫമാന സ്ഥമാപനികന്നതുന

ആ  പമാറക്ക്  കഫമാമനിലുപടെ  വനികേസനിപ്പെനിപചടത  ആശയങ്ങള്

പരനികശമാധനികന്നതനിനുന പരനിഷരനികന്നതനിനുന കവണനി, ഒരു

ഭഉൗതനികേ  പരസ്പീക്ഷണശമാല  കേളമകശ്ശേരനിയനിപല  പടെകകമാളജനി

ഇകന്നമാകവഷന് കസമാണനില് സ്ഥമാപനികന്നതുമമാണക്ക്.

• തനിരുവനനപുരപത  ഇനന്യന്  ഇന്സനിറനട്ടക്ക്  ഒമാഫക്ക്

ഇന്ഫരകമഷന്  ആന്റെക്ക്  പടെകകമാളജനി  ആന്റെക്ക്  മമാകനജ് പമന്റെക്ക്,

കകേരളയുപടെ  പൂരണ്ണമമായുന  സജ്ജമമായ  റസനിഡന്ഷന്യല്

കേന്യമാമ്പസക്ക് 2017  മമാരചക്ക് 31 ഒമാട കൂടെനി തയമാറമാകന്നതമാണക്ക്.
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• ഫസ്പീ ആന്റെക്ക്  ഓപ്പെണ് കസമാഴക്ക്  കസമാഫക്ക് പവയര (FOSS)-പന്റെയുന
ഫസ്പീ  കനമാളജക്ക്  സനരനഭങ്ങളപടെയുന  കലമാകേവന്യമാപകേമമായ
ശനഗല  മുതപലടത്തുപകേമാണക്ക്  ഇന്കഫമാസക്ക്  (ICFOSS)
കകേരള  സമൂഹതനിപന്റെ  വനികേസന  ആവശന്യങ്ങളനില്  ശ്രദ്ധ
ഊന്നനിയുള്ള ഇന്റെര നമാഷണന് പസന്റെര കഫമാര ഫസ്പീ ആന്റെക്ക്
ഓപ്പെണ്  കസമാഴക്ക്  കസമാഫക്ക്  പവയറനിപന  ഒരു  അക്കമാദമനികേ
ഓരഗദനകസഷനമായനി വനികേസനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

• സനസ്ഥമാന ഡമാറമാ പസന്റെറനിപന്റെ അടെനിസ്ഥമാന സഉൗകേരന്യപത,
അനമാരമാഷ  നനിലവമാരങ്ങളനികലക്കക്ക്  ഉയരതനിപകേമാണക്ക്
കൂടതല് ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.

• രണക്ക്  കസറക്ക്  ഡമാറമാ  പസന്റെറുകേളനിലുന  കസറക്ക്  ദവഡക്ക്
ഏരനിയ പനറക്ക് വരക്കനിലുന വനിനനിമയ സനവനിധമാനന നനിരസ്പീക്ഷനികവമാനുന,
സമാധന്യമമായ ദസബര ആക്രമണതനിപനതനിപര ശക്തമമായനി
പ്രവരതനികന്ന  ആധുനനികേ  സഉൗകേരന്യങ്ങകളമാടകൂടെനി  ഒരു
പസകേനരനിറനി ഓപ്പെകറഷന്സക്ക് പസന്റെര സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.

36. ഓഫസ്പീസക്ക്  നടെപടെനി  ക്രമങ്ങപള  ഓകട്ടമാകമറക്ക്  പചെയ്തുപകേമാണക്ക്
ഓഫസ്പീസുകേപള  പലസക്ക്  കപപ്പെര  ഓഫസ്പീസമായനി  രൂപമാനര
പപ്പെടെ ടുത്തുന്നതനിനുള്ള ഡനിജനിറല് വരക്കക്ക് കപസക്ക് പസമാലനഷന് ആയ
ഇ-ഓഫസ്പീസക്ക്,  പസക്രകട്ടറനിയറനിപല  എല്ലമാ  വകുപ്പുകേളനികലകന
14  ജനില്ലമാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനികലകന  21  സബക്ക് കേളക്ടകററ്റുകേളനികലകന
75 തമാലൂക്കക്ക്  ഓഫസ്പീസുകേളനികലകന,  ലമാന്ഡക്ക്  റവനന
കേമ്മേസ്പീഷണകററനികലകന  വന്യമാപനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  മറ്റു  വകുപ്പുകേളപടെ
ഡയറക്ടകററ്റുകേളനില്,  ആദന്യന  പഹഡക്ക്  ഓഫസ്പീസനിലുന  പനിന്നസ്പീടെക്ക്
ജനില്ലമാതല ഓഫസ്പീസുകേളനിലുന നടെപ്പെനിലമാകന്നതമാണക്ക്.

37. യമാത്രമാകവളയനില്  പഉൗരനമാരക്കക്ക്  24x7  സരക്കമാര  കസവനങ്ങള്
ലഭന്യമമാകുന  വനിധന  സനിറനിസണ്  പസന്ട്രെനികേക്ക്  ഇ-ഗകവണന്സക്ക്
ആപനികക്കഷന്സക്ക്  സനകയമാജനിപ്പെനികന്ന  അതുലന്യമമായ  ഒരു  മള്ട്ടനി
പമാറക്ക്  കഫമാന  പമമാദബല്  ആപനികക്കഷന്  'എന  കകേരളന'
42  സരക്കമാര വകുപ്പുകേളനിപല  75  ട്രെമാന്സമാക്ഷണല് സരവസ്പീസുകേള്
35 ഇന്ഫരകമഷണല് സരവസ്പീസുകേള് എന്നനിവകയമാപടെ ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.
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38. പകേ.എസക്ക്.ഇ.ബനി.എല്.-പന്റെ  (KSEBL)  വനിതരണ  അടെനിസ്ഥമാന

സഉൗകേരന്യങ്ങള്  ഉപകയമാഗനിചപകേമാണക്ക്  എല്ലമാ  സരക്കമാര

ഓഫസ്പീസുകേളനിലുന വകയരഡക്ക് കേണകനിവനിറനി ഏരപപ്പെടത്തുന്നതനിനമായനി

രണമായനിരന കകേമാടെനി രൂപ പചെലവക്ക് വരുന്ന മഹതമായ ഒരു പദ്ധതനി

നടെപ്പുവരഷതനില്  ആരനഭനികന്നതുന  രണ്ടു  വരഷതനിനുള്ളനില്

പൂരതസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്.

39. അടത മൂന മമാസങ്ങളനില്,  ബസക്ക്  കസഷനുകേള്ക ന/പറയനില്കവ

കസഷനുകേള്കന എ-കഗഡക്ക്  ദലബ്രറനികേള്കന സമമാനമമായ മറ്റു

പപമാതുവമായനിട്ടുള്ള കേമാതനിരനിപ്പെക്ക്  ഇടെങ്ങളനിലുന  ഓകരമാ  പഞമായതനിലുന

ഒരു ദവ-ദഫ കഹമാട്ടക്ക്കസമാട്ടക്ക് വസ്പീതന മുന്ഗണന നല്കേനിപകേമാണക്ക്,

പപമാതുജനങ്ങള്ക്കക്ക് ആയനിരന ദവ-ദഫ  (Wi-Fi)  കഹമാട്ടക്ക്കസമാട്ടുകേള്

ലഭന്യമമാകന്നതമാണക്ക്. 

40. വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളപടെയുന  മറക്ക്  സരക്കമാര  എജന്സനികേളപടെയുന

ഐ.സനി.റനി.(ICT)  ഉദന്യമങ്ങളപടെ  സനകയമാജനിത  പ്രവരതനതനിനമായനി

ഒരു ഏകകേമാപന സനവനിധമാനന ഏരപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.

തകദ്ദശ സസ്വയന ഭരണ സ്ഥമാപനന

41. അധനികേമാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിപന്റെ  ആദന്യഘട്ട  പരസ്പീക്ഷണങ്ങള്

തനികേചന വനിജയമമായതനിനമാല് അധനികേമാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിപന്റെ

രണമാന  ഘട്ടന  ആരനഭനികവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.

ജനകേസ്പീയമാസൂത്രണന  വസ്പീണ്ടുന  ആരനഭനികന്നതുന  സമ്പൂരണ്ണ

ശുചെനിതസ്വന,  ദജവപചക്കറനികേ കൃഷനി,  കലമാക്കല് ഇന്റെകഗറഡക്ക് വമാട്ടര

റനികസമാഴക്ക്  മമാകനജക്ക് പമന്റെക്ക്.  (LIWRM)  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  പ്രകൃതനി

വനിഭവ പരനിപമാലനന, എന്നനിവയനില് നടെപ്പെനിലമാക്കമാവുന്ന പദ്ധതനികേള്

രൂപസ്പീകേരനികന്നതനിനക്ക്  പ്രകതന്യകേ  ഊന്നല്  നല്കുന്നതുമമാണക്ക്.

നസ്പീരതടെ  സനരക്ഷണതനിനമായനി  മഹമാത്മമാ  ഗമാനനി  നമാഷണല്

റൂറല് എനകപമായ്പമന്റെക്ക് ഗന്യമാരന്റെനി സസ്പീന ( MNREGS) പൂരണ്ണമമായുന

ഉപകയമാഗപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.
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42. തകദ്ദശസസ്വയന ഭരണ വകുപ്പെനിനക്ക്  കേസ്പീഴനിലുള്ള വനിവനിധ തസനികേകേപള
ഒരു  കകേമാമണ്  സരവസ്പീസമായനി  സനകയമാജനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്,  2011
പഫബ്രുവരനിയനില്  എടത  നയപരമമായ  തസ്പീരുമമാനന  എപന്റെ
സരക്കമാര  പ്രമാവരതനികേമമാകന്നതമാണക്ക്.  തകദ്ദശ  സസ്വയനഭരണ
വകുപ്പെനിപല  (LSGD)  എഞനിനസ്പീയറനിനഗക്ക്  വനിഭമാഗതനിപല
എഞനിനസ്പീയരമമാര  തകദ്ദശ  സസ്വയന  ഭരണ  ഉകദന്യമാഗസ്ഥര
ആകുന്നതമാണക്ക്.

43. തകദ്ദശ ഭരണതനില്,  പ്രകതന്യകേനിചന പഞമായതക്ക് രമാജനില്,  കകേരള
ഇന്സനിറനട്ടക്ക് ഓഫക്ക് കലമാക്കല് അഡ ക്ക്മനിനനികസ്ട്രേഷന് (KILA) മനികേച
ഒരു  കദശസ്പീയസ്ഥമാപനന  എന്ന  പദവനി  കനടെനിപയടതനിട്ടുണക്ക്.
അതനിപന  ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിനുന  അതനിപന്റെ  കശഷനി
വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനുമമായനി  'കസറക്ക്  ഇന്സനിറനട്ടക്ക്  ഒമാഫക്ക്  റൂറല്
ഡവലപ്പെക്ക്പമന്റെനിപന കേനിലയുമമായനി (KILA)' സനകയമാജനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

44. എപന്റെ  സരക്കമാര,  സനസ്ഥമാനതനിനക്ക്  കയമാജനിച  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണ
ആസൂത്രണതനിപന്റെ  അനനഃസത  പൂരണ്ണമമായുന  പ്രതനിഫലനിപ്പെനി
കന്നതനിനമായനി,  നനിലവനിലുള്ള  2016-പല  കകേരള  നഗര-
ഗമാമമാസൂത്രണ ആകനിനക്ക് ഒരു പുതനിയ രൂപന നല്കുന്നതമാണക്ക്.

45. ജനില്ലമാ  ആസൂത്രണകേമ്മേറനികേള്ക്കക്ക്  മുന്പുണമായനിരുന്ന മുഖന്യ പദവനി
വസ്പീപണടകവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  ജനില്ലമാ
ആസൂത്രണ  കേമ്മേറനിയുപടെ  സമാകങതനികേ  പസക്രകട്ടറനിയറക്ക്  ഉടെന്
തപന്ന പ്രവരതനതനില് പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.

46. സനസ്ഥമാനപത  പ്രമാകദശനികേ  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യങ്ങളപടെ
വരദ്ധനിച  വരുന്ന  ആവശന്യകേത  നനിറകവറ്റുന്നതനിനമായനി  കകേരള
തകദ്ദശ  ഭരണ  വനികേസന  നനിധനിയുപടെ  (KLGDF)  സമാധന്യതകേള്
പരനിഷരനികന്നതനിനുന  വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനുന  എപന്റെ  സരക്കമാര
ഉകദ്ദശനികന.

47. പ്രശനസനസ്പീയമമായ  മനികേച  നടെപടെനികേള്  ഏരപപ്പെടതനിപക്കമാണക്ക്,
കകേരളന  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനില്  ഒരു  കലമാകേ  മമാതൃകേയമായനി
മമാറനിയനിട്ടുണക്ക്.  ആയതനിനമാല് വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണന ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനില്
തല്പ്പെരരമായ  ഇനന്യയനിപല  മറ്റു  സനസ്ഥമാനങ്ങള്ക്കക്ക്  എപന്റെ
സരക്കമാര  ഒരു  മനികേച  മമാരഗ്ഗദരശനിയമായനിരനികന  എനള്ളതക്ക്
തനികേചന  അനുകയമാജന്യമമാണക്ക്.  ഈ  ദഉൗതന്യന  കേനില  (KILA)
നനിരവഹനികന്നതമാണക്ക്.
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48. കുടനബശ്രസ്പീ,  അയല്ക്കൂട്ടന സനഘങ്ങള്ക്കക്ക് ലഭനിച വനിജയതനിപന്റെ
അടെനിസ്ഥമാനതനില്  അനഗപരനിമനിതരുപടെയുന  വകയമാജനങ്ങളപടെയുന
അയല്ക്കൂട്ട സനഘങ്ങള് രൂപസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

49. ഭവന  രഹനിതരമായവരക്കക്ക്  പ്രഥമപരനിഗണന  നല്കേനിപകേമാണക്ക്
ഏറവുന പമാരശസ്വവല്ക്കരനിക്കപപ്പെട്ട ദുരനിതബമാധനിതരക്കക്ക് അടെനിസ്ഥമാന
കസവനങ്ങളന,  സഉൗകേരന്യങ്ങളന  നല്കുന്നതനിനമായനി  എപന്റെ
സരക്കമാര ആശ്രയ പരനിപമാടെനിക്കക്ക് ഒരു പുതുജസ്പീവന് നല്കുന്നതമാണക്ക്.
ബഡ്സക്ക് സ്കൂളകേളന ബഡ്സക്ക് പുനരധനിവമാസകകേന്ദ്രങ്ങളന, മമാനസനികേ
പപവകേലന്യമുള്ള  ഓകരമാ  കുട്ടനികയയുന  ഉള്പപ്പെടതതക്കവനിധന
വന്യമാപകേമമാകന്നതമാണക്ക്.

50. എപന്റെ  സരക്കമാര,  എല്ലമാ  ജനില്ലകേളനിലുന  ഒരു  കബമാക്കക്ക്
പഞമായതനിലുന ഒരു നഗര തകദ്ദശ സരക്കമാരനിലുന  'സമാരട്ടക്ക്  അപക്ക്
വനികല്ലജക്ക്  എന്റെരപ്രണരഷനിപ്പെക്ക്  കപ്രമാഗമാന'  ഏപറടകവമാന്
ഉകദ്ദശനികന്നതുന  ജനില്ലയനിപല  കശഷനികന്ന  ഭമാഗതനിനക്ക്  ഇപതമാരു
റനികസമാഴക്ക് സക്ക്  ക്ലസറമായനി  തസ്പീരുകേയുന  പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  പകേരച
വന്യമാധനികേളല്ലമാത  കരമാഗങ്ങള്ക്കക്ക്  പ്രകതന്യകേ  ഉഉൗന്നല്  നല്കേനി
പകേമാണ്ടുള്ള അടെനിസ്ഥമാന പരനിചെരണ കസവനങ്ങള് നല്കുന്നതനിനമായനി
കേമ്മേനണനിറനി റനികസമാഴക്ക് സക്ക് പഴക്ക് സണുകേള്ക്കക്ക് കുടനബശ്രസ്പീ പരനിശസ്പീലനന
നല്കുന്നതമാണക്ക്.

ശുചെനിതസ്വമനിഷന്

51. കകേരളതനിപല  ശുചെനിതസ്വന,  മമാലനിനന്യസനസരണന  എന്നസ്പീ
വനിഷയങ്ങളനില്  വരദ്ധനിചക്ക്  വരുന്ന  ആവശന്യകേത  ഉയരത്തുന്ന
പവല്ലുവനിളനികേള് കനരനിടന്നതനിനക്ക്,  അടെനിയനരവുന തസ്വരനിതഗതനിയനിലുമുള്ള
ഇടെപപടെലുകേള് ആവശന്യമമാപണന്നക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര വനിശസ്വസനികന.
പവളനിമ്പ്രകദശങ്ങളനില്  മലവനിസരജ്ജനന  ഇല്ലമാത  ഒരു
സനസ്ഥമാനമമാക്കനി  മമാറ്റുന്നതനിനക്ക്,  2016  നവനബര  1 -ഓട  കൂടെനി
ഗമാമങ്ങളനിപലയുന  2017  മമാരചക്ക്  31-ഓട  കൂടെനി  നഗരങ്ങളനിപലയുന
എല്ലമാ പമാരപ്പെനിടെങ്ങള്കന തകദ്ദശസസ്വയനഭരണ സ്ഥമാപനങ്ങളനിലൂപടെ
(LSGIs)  ശുചെനിതസ്വ സഉൗകേരന്യങ്ങള് നല്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു കൂട്ടമായ
പ്രവരതനതനിനുള്ള  ഒരു  പദ്ധതനി  എപന്റെ  സരക്കമാര
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തയമാറമാകന്നതമാണക്ക്.  വന്യക്തനികേള്ക്കക്ക്  സസ്വനമമായ  നനിലയനില്
തസ്പീരുമമാനന  എടക്കമാന  എന്ന  തതസ്വപത  അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനി,
വസ്പീടകേളനില്  നനിന  തപന്ന  ആരനഭനികന്ന  ഒരു  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത
രസ്പീതനിയനിലുള്ള ഒരു മമാലനിനന്യ  സനസരണ രസ്പീതനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതുണക്ക്.
ശുചെനിതസ്വതനികനമാടള്ള  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ സമസ്പീപനതനില്
റസ്പീപപസക്ലനിനഗക്ക്  പചെയ്യുകേ,  റസ്പീപപസക്ലനിനഗക്ക്  പമാരകകേള്  സ്ഥമാപനിചക്ക്
റസ്പീപപസക്ലനിനഗക്ക്  സനരനഭകേരക്കക്ക്  കപ്രമാതമാഹനവുന  സഹമായവുന
നല്കുകേ,  റസ്പീപപസക്ലനിനഗക്ക്  ആന്റെക്ക്  പകക്കജക്ക്  പസപ്കറജക്ക്  ട്രെസ്പീറക്ക്പമന്റെക്ക്
പമാന്റുകേള്,  അപക്ക്  പഫസനിലനിറനി  പസന്റെറുകേള്,  ഖരമമാലനിനന്യ
സനസക്ക് ക്കരണ പമാന്റുകേള് സ്ഥമാപനികകേ ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള നനിരവധനി
പദ്ധതനികേള്ക്കക്ക്  തകദ്ദശസസ്വയനഭരണ  സ്ഥമാപനങ്ങള്  കപ്രമാജക്ടക്ക്
അടെനിസ്ഥമാനതനില്  ഫണക്ക്  നല്കുകേ  തുടെങ്ങനിയ  ഒരു  കൂട്ടന
ഇടെപപടെലുകേള് ഉള്പ്പെടന്നതമാണക്ക്.

52. പരനിസ്ഥനിതനി  സഉൗഹൃദ  സസ്വഭമാവവുന,  ശസ്പീലങ്ങളന  പരനികപമാഷനി
പ്പെനികന്നതനിനക്ക് ആവശന്യമമായ ഒരു പഉൗരകബമാധന സൃഷ്ടനികവമാനുള്ള,
ഉഉൗരജ്ജനിത  ജനകേസ്പീയ  പ്രസ്ഥമാനതനിനക്ക്  വന്യമാപകേമമായ  ഒരു
ഇന്ഫരകമഷന്  എഡനകക്കഷന്  ആന്റെക്ക്  കേമ്മേനണനികക്കഷന്
കേന്യമാമ്പയനിന് (IEC) പ്രചെരണ പരനിപമാടെനി സമമാരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

കേമാരഷനികേന

53. പനല്കൃഷനി നടെത്തുന്ന ഭൂമനിയുപടെ വനിസ്തൃതനി മൂന്നക്ക് ലക്ഷന പഹക്ടറമായനി
വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര തസ്പീവ്രപ്രയതന നടെത്തുന്നതുന,
ഇതനിനമായനി  കേരഭൂമനി  തരനിശുഭൂമനി  പനല്കൃഷനി  കപമാപലയുള്ള
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്.  പചക്കറനി  കൃഷനി  പചെയ്യുന്ന
ഭൂമനിയുപടെ വനിസ്തൃതനി 50,000 പഹക്ടറമായനി വരദ്ധനിപ്പെനികവമാന് എപന്റെ
സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  കകേരളതനിലുടെനസ്പീളന  പപജവകൃഷനി
കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികകേയുന  ഒരു  പപജവകൃഷനിനയന  പ്രഖന്യമാപനികകേയുന
പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  പചക്കറനികേളനിപല  അപകേടെകേരമമായ  രമാസവസ്തുക്കളന
വനിഷവസ്തുക്കളന  കേണ്ടുപനിടെനികന്നതനിനമായനി  ആധുനനികേ  സമാകങതനികേ
വനിദന്യ മമാരഗ്ഗങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  സ്കൂള്തല  പമാഠന്യ
പദ്ധതനിയനില്  കൃഷനി  ഒരു  വനിഷയമമായനി  പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.
ഓണന സമൃദ്ധനി പദ്ധതനിയനിലൂപടെ കസഫക്ക് റ്റു  ഇഉൗറക്ക്  (safe  to  eat)
പചക്കറനികേള് വനിതരണന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.
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54. കുട്ടനമാടെക്ക് പമാകക്കജനിനക്ക് ഒരു പുതനുണരവ്വു നല്കുന്നതമാണക്ക്.

55. കകേന്ദ്ര  സരക്കമാരനിപന്റെ  സഹമായകതമാപടെ,  റബ്ബര  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള
നമാണന്യവനിളകേളപടെ  വനിലതകേരച  പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി  ഒരു
പ്രകതന്യകേ  പമാകക്കജക്ക്  ആവനിഷരനികന്നതമാണക്ക്.   പനല്കേരഷകേരുകടെയുന
നമാളനികകേര  കേരഷകേരുകടെയുന  കേമാരഷനികേ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളപടെ
തമാങ്ങുവനില  സമയബനനിതമമായനി  വനിതരണന  പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.
നമാളനികകേരതനിപന്റെ ഉല്പമാദനവുന ഉല്പമാദനക്ഷമതയുന വരദ്ധനിപ്പെനി
കന്നതനിനമായനി  ഒരു  കേരമ്മേപദ്ധതനി  രൂപസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.
നസ്പീരയുപടെ  മൂലന്യവരദ്ധനവുന  ഉല്പമാദനവുന  ഏപറടകന്നതനിനമായനി
ഫമാരമര പപ്രമാഡനസര കേമ്പനനികേളനില് സഉൗകേരന്യപമമാരുകന്നതമാണക്ക്.

56. എപന്റെ  സരക്കമാര,  സനസ്ഥമാനതനിപല  എല്ലമാ  കേരഷകേരകന
കസമായനില്  പഹല്തക്ക്  കേമാരഡക്ക്  വനിതരണന  പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികവമാന് ഉകദ്ദശനികന.

57. എല്ലമാ  അസനബനി  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനികലകന
കഹമാരട്ടനികകേമാരപ്പെനിപന്റെ  വനിപണനശമാലകേള്  വന്യമാപനിപ്പെനികകേയുന
സനസ്ഥമാനപത കേരഷകേരനില് നനിനന നന്യമായവനിലയക്ക് പചക്കറനികേള്
സനഭരനികകേയുന  ഉപകഭമാക്തമാവനിനക്ക്  നന്യമായമമായ  നനിരക്കനില്
വനില്കകേയുന  പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  കേരഷകേരക്കക്ക്  4%  പലനിശ
നനിരക്കനില്  വമായ  നല്കുന്നതനിനുന  അരഹരമായ  പചെറുകേനിടെ
പനല്കൃഷനിക്കമാരകന  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കമാരകന  പലനിശരഹനിത
വമായ  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  മഹതമായ  പദ്ധതനി
ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

58. കൃഷനി  വകുപ്പെനിപന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള  പപമാതുകമഖലമാസ്ഥമാപനങ്ങളന
(PSUs)  കേമാരഷനികേ  സരവകേലമാശമാലയുന  ഉല്പമാദനിപ്പെനികന്ന
കേമാരഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളനില് നനിനള്ള മൂലന്യവരദ്ധനിത വസക്ക് തുക്കളപടെയുന
കൃഷനിയമാവശന്യതനിനമായുള്ള  വസക്ക് തുക്കളപടെയുന  ലഭന്യത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനികലക്കമായനി സനസ്ഥമാനതക്ക് ഉടെനസ്പീളന ഉപകഭമാക്തമാക്കളപടെ
ആവശന്യതനിനനുസൃതമമായ  സമാളകേള്  (Customized  Stall)
തുറകന്നതമാണക്ക്.
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മൃഗസനരക്ഷണവുന ക്ഷസ്പീരവനികേസനവുന

59. മൃഗസനരക്ഷണ  ക്ഷസ്പീരവനികേസന  വകുപ്പു  കമഖലകേളനില്
കേനകേമാലനികേളപടെ  ഉല്പമാദനവുന  ഉല്പമാദനക്ഷമതയുന  വരദ്ധനിപ്പെനികകേ,
കേരഷകേരുപടെ വരുമമാനവുന ലമാഭവുന വരദ്ധനിപ്പെനികകേ,  യുവജനങ്ങള്കന
ദുരബലവനിഭമാഗങ്ങള്കന പതമാഴനിലുന  സനരനഭകേതസ്വവുന  നല്കുന്നതക്ക്
വരദ്ധനിപ്പെനികകേ  എന്നനിവയമാണക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  പ്രധമാന
നയന.   ഇഉൗ  ലക്ഷന്യകതമാപടെമാപ്പെന  ഓകരമാ  കമഖലയനിലുമുള്ള
ഏജന്സനികേളപടെ  പദ്ധതനികേള്  സനകയമാജനിപ്പെനിചപകേമാണക്ക്,  ഒരു
മനിഷന്  കമമാഡക്ക്  അപമ്പ്രല്ലമാ  കപ്രമാഗമാന  ആരനഭനികവമാന്  എപന്റെ
സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.   5  ലക്ഷന  പമട്രെനികേക്ക്  ടെണ്  പമാലനിപന്റെ
അധനികേ  ഉല്പമാദനതനിലൂപടെ  ക്ഷസ്പീകരമാല്പമാദനതനില്  കകേരളതനിനക്ക്
സസ്വയനപരന്യമാപ്തത  പപകേവരനികവമാന്  കേഴനിയുന  എന്നതനിനമാല്
ക്ഷസ്പീകരമാത്പമാദനന  വരദ്ധനിപ്പെനികവമാനുള്ള  നയന  ശ്രദ്ധ
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതക്ക്  കേനകുട്ടനികേളപടെ  ശമാസസ്പീയ  പരനിപമാലനന,
പമാല്  കേറകന്നതുന  അതനിപന്റെ  സനസരണ  പ്രക്രനിയയുന
യനവത്ക്കരനിക്കല്,  മൃഗമാകരമാഗന്യ  സനരക്ഷണന  ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതക്ക്
തുടെരല്,  കരമാഗചെനികേനിത,  കരമാഗ  നനിരണ്ണയ  ഉപമാധനികേളപടെ
ഉല്പമാദനതനിലുന  തനിരപഞ്ഞെടക്കപപ്പെട്ട  റഫറല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  
24x7  മൃഗസനരക്ഷണ കസവനങ്ങള് ലഭന്യമമാകകേ എന്നനിവയനിലമാണക്ക്.
കപമാഷകേമാഹമാര  രനഗത്തുന  കേമാലനിതസ്പീറ  ഉല്പമാദനക്ഷമതയുന
വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതുന,  സഹകേരണ  കമഖലയനിപല  സനഭരണവുന
വനിപണനവുന  യനവത്കേരനികന്നതുന  നനിരവഹണപരമമായനി
പമചപപ്പെടത്തുന്നതുമമാണക്ക്.  പമാലനിപന്റെ  ഗുണനനിലവമാരന  പരനികശമാധനി
കന്നതനിനുള്ള ആധുനനികേ  ലകബമാറട്ടറനികേള്  സ്ഥമാപനികന്നതുന
ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്ക്കക്ക്  കനരനിട്ടക്ക്  പണന  നല്കുന്ന  ഡയറക്ടക്ക്
പബനഫനിറക്ക് ട്രെമാന്സ്ഫര (DBT) ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുമമാണക്ക്.

60. സനസ്ഥമാനത്തുള്ള  ഭൂരനിഭമാഗന  വരുന്ന  ഉപകഭമാഗതനികന്റെയുന
ആവശന്യകേത നനിറകവറ്റുന്നതനിനമായനി ഇറചനി-ഇറചനികക്കമാഴനി കമഖലയനില്,
ഉല്പമാദനന  വരദ്ധനിപ്പെനികവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ലക്ഷന്യമനിടന.
ഏറവുന  മനികേച  സമാകങതനികേവനിദന്യ  ഏരപപ്പെടത്തുന്നതനിനു  പുറകമ
സനരനഭങ്ങള്കള്ള  അവസരങ്ങള്  തുറന  പകേമാടകന്നതനിനമായനി,
ആധുനനികേ സഉൗകേരന്യങ്ങകളമാടകൂടെനിയ മമാകനജക്ക് പമന്റെക്ക്,  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്
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പരനിരക്ഷ  പപവദഗന്യ  വനികേസന  പരനിപമാടെനികേള്  എന്നനിവ
ആരനഭനികകേയുന  വനിവരസമാകങതനികേ  വനിദന്യയുപടെ  ഉഉൗരജ്ജനിത
ഉപകയമാഗന  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.   പതമാഴനില്
സമാദ്ധന്യത  20%  കേണക്ക്  വരദ്ധനിപ്പെനികപമനന  അധനികേമമായനി  മൂന്നക്ക്
ലക്ഷന  സനരനഭകേപരയുന  പതമാഴനിലമാളനികേപളയുന  നനിയമനികവമാന്
കേഴനിയുപമനന എപന്റെ സരക്കമാര പ്രതസ്പീക്ഷനികന.

ആകരമാഗന്യന

61. എപന്റെ  സരക്കമാര,  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗന്യ  കകേന്ദ്രതനിനക്ക്  ശ്രദ്ധ
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചക്ക് ഒരു സമഗ ആകരമാഗന്യ പരനിപമാടെനി നടെപ്പെനിലമാകന്നതമാണക്ക്.
ആകരമാഗന്യ സനരക്ഷണതനിനുന കരമാഗപ്രതനികരമാധതനിനുന ഉഉൗന്നല്
നല്കുന്നതനിനമായനി പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗന്യ സനരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങപള
കുടനബ  ആകരമാഗന്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കനി  പുനരനമാമകേരണന
പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്. അവനിടെങ്ങളനിപല ആകരമാഗന്യ പ്രശ്നങ്ങള് കേപണത്തുന്നതനിനുന
പരനിഹരനികന്നതനിനുന  അവപയ  സജ്ജമമാകന്നതമാണക്ക്.  ഓകരമാ
പ്രകദശങ്ങളനികലയുന  സമാനക്രമനികേ  കരമാഗങ്ങളന  ജസ്പീവനിതപപശലനി
കരമാഗങ്ങളന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളപടെ സനഘടെനിതമമായ ശ്രമതനിലൂപടെ
കേപണതനി  പരനിഹരനികന്നതമാണക്ക്.  കരമാഗസമാന്നനിദ്ധന്യവുന  അതനിനക്ക്
കേമാരണമമാകുന്ന  ഘടെകേങ്ങളന  കേപണത്തുന്നതനിനമായനി  സമാനക്രമനികേ
കരമാഗങ്ങപളകറനിചള്ള ഒരു സരകവ നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  സരകവ ഫലന
കരമാഗപ്രതനികരമാധതനിനുന നനിയനണതനിനുന അടെനിസ്ഥമാമമാകന്നതമാണക്ക്.
പകേരചവന്യമാധനികേളല്ലമാത  കരമാഗങ്ങളപടെ  സനഗതനിയനില്  ഒരു
പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗന്യ  സമ്പ്രദമായന  വനികേസനിപ്പെനിപചടകകേ
എന്നതമാണക്ക്  സരക്കമാര  അഭനിലഷനികന്നതക്ക്.  തമാലൂക്കക്ക്,  ജനില്ലമാ
ആശുപത്രനികേപള യഥമാക്രമന പസഷന്യമാലനിറനി  സൂപ്പെര പസഷന്യമാലനിറനി
കസവനങ്ങള്  നല്കുന്ന  ആശുപത്രനികേളമാക്കനി  ഉയരത്തുന്നതമാണക്ക്.
ഓകരമാ  ഘട്ടതനിലുന  ലഭന്യമമാകക്കണ  ചെനികേനിതമാ  സഉൗകേരന്യങ്ങള്
വന്യക്തമമാകന്നതുന  അപ്രകേമാരമുള്ള  സഉൗകേരന്യങ്ങളപടെ  അഭമാവമുള്ള
സ്ഥലങ്ങളനില് ഘട്ടനഘട്ടമമായനി അവ ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുമമാണക്ക്.  പ്രമാഥമനികേ
ആകരമാഗന്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുന  കേമ്മേനണനിറനി  പഹല്തക്ക് സന്റെറുകേളനിലുന
പമാലനികയറസ്പീവക്ക് പകേയര പനറക്ക് വരക്കക്ക് ബനനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.
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62. ആകരമാഗന്യ  വകുപ്പെനിപന്റെ  മമാനവവനിഭവകശഷനി  അവകലമാകേനന
പചെയ്യുകേയുന ആദന്യനടെപടെനിപയന്ന നനിലയനില്,  പദവനി ഉയരതപപ്പെട്ട
ആശുപത്രനികേള്ക്കക്ക്  ആവശന്യമമായ  തസനികേകേള് അനുവദനികകേയുന
പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

63. സനസ്ഥമാനതക്ക്,  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഒരു  സമഗ  ഇ-ആകരമാഗന്യ
പരനിപമാടെനി  നടെപ്പെനിലമാകന്നതമാണക്ക്.   ഇഉൗ  പരനിപമാടെനിയുപടെ  കേസ്പീഴനില്
എല്ലമാ  പഉൗരനമാരുപടെയുന  ആകരമാഗന്യന  സനബനനിച  വനിവരങ്ങള്
ഉപ-കകേന്ദ്ര  തലതനില്  കശഖരനികകേയുന  അതക്ക്  ഭമാവനിയനില്
ഇലകകമാണനികേക്ക് പഹല്തക്ക് റനികക്കമാരഡനിനക്ക് (EHR) ആധമാരമമാകകേയുന
പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  ഇ.എചക്ക്.ആര. (EHR) ഉപകയമാഗനിചക്ക് പഉൗരനമാരകന
അവരുപടെ  ജസ്പീവനിതഘട്ടങ്ങള്ക്കക്ക്  യുക്തമമായനിട്ടുള്ള  ഗുണപ്രദവുന
വന്യക്തനിപരവുമമായ  ആകരമാഗന്യ  കസവനങ്ങള്  നല്കുന്നതുമമാണക്ക്.
ഇതക്ക്  രമാജന്യപത  പ്രഥമ  സമഗ  ഇ-ആകരമാഗന്യ
പരനിപമാടെനിയമായനിരനികന.

64. കകേരളതനില് കരമാഗനികേള് ചെനികേനിതമാസമയതക്ക് ഭസ്പീമമമായ തുകേകേള്
ചെനിലവഴനികകേയുന അതക്ക്  അവരനില് പലകരയുന ദമാരനിദന്യതനികലക്കക്ക്
തള്ളനിവനിടകേയുന പചെയ്യുനണക്ക്.  ഇതക്ക് ഒഴനിവമാകന്നതനിനമായനി എപന്റെ
സരക്കമാര  വനിവനിധ  ആകരമാഗന്യ  പരനിചെരണ  സഉൗകേരന്യങ്ങള്
ഏകകേമാപനിപ്പെനിചപകേമാണക്ക്  ഒരു  സഉൗജനന്യ  ചെനികേനിതമാ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലമാകന്നതമാണക്ക്.   കകേരളതനിപല എല്ലമാ ജനങ്ങള്കന ഒരു
യൂണനികവഴക്ക് സല്  പ്രസ്പീ-പപയ്ഡക്ക്  സക്ക് കേസ്പീമനിപന്റെ  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്ന
വനിധതനില്  കമല്  പറഞ്ഞെ  സക്ക് കേസ്പീമനിപന്റെ  കേസ്പീഴനില്
ഉള്പപ്പെടെമാതവരക  കവണനി,  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  കേമ്പനനികേളപടെ
സഹമായകതമാപടെ  ഒരു  പുതനിയ  പ്രസ്പീ-കപപമന്റെക്ക്  സക്ക് കേസ്പീന
ആരനഭനികവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.

65. എപന്റെ  സരക്കമാര,  കകേരളതനിപല  എല്ലമാ  പമഡനിക്കല്
കകേമാകളജുകേപളയുന  മനികേവനിപന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കനി  ഉയരത്തുവമാനുന
അവയനില്  രപണണ്ണതനിപന  ആള്  ഇനന്യ  ഇന്സനിറനട്ടക്ക്  ഒമാഫക്ക്
പമഡനിക്കല്  സയന്സസക്ക്  (AIIMS)  പദവനിയനികലക്കക്ക്
ഉയരത്തുവമാനുന  ഉകദ്ദശനികന.  ജസ്പീവനിത പപശലനി  കരമാഗങ്ങള്ക്കക്ക്

841/2017
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കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  മരുനകേള്  ലഭന്യമമാകന്നതമാണക്ക്.  കഗമാത്ര
വരഗ്ഗക്കമാര,  മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേള്,  സസ്പീകേള്,  കുട്ടനികേള്,
അനഗപരനിമനിതര എന്നനിവരക്കക്ക് പ്രകതന്യകേ ചെനികേനിതമാ സഉൗകേരന്യങ്ങള്
വന്യമാപനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  എയ്ഡ്സക്ക് കരമാഗനികേപള പുനരധനിവസനിപ്പെനി
കന്നതനിനമായനി പദ്ധതനികേള് രൂപസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  അനഗപരനിമനിതരുപടെ
ആകരമാഗന്യപരനിപമാലനതനിനമായനി  പ്രകതന്യകേ  സഉൗകേരന്യങ്ങള്
ഏരപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.  ആകരമാഗന്യ  സരവകേലമാശമാലകേള്  ശക്തനി
പപ്പെടത്തുകേയുന  പുതനിയ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥമാപനികകേയുന
പചെയ്യുന.  കൂടെമാപത  സരക്കമാര  പമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളനിപല
ഗകവഷണ സഉൗകേരന്യങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടത്തുന.

66. കരമാഗപ്രതനികരമാധതനിനുന  കരമാഗനനിയനണതനിനുന  അതുകപമാപല

തപന്ന  ആകരമാഗന്യ  പരനിപമാലനതനിനുന  ആയുഷക്ക്  ചെനികേനിതമാ

സനവനിധമാനന  പൂരണ്ണമമായുന  ഉപകയമാഗപപ്പെടത്തുന.  എല്ലമാതരന

ചെനികേനിതമാ  പദ്ധതനികേള്കന  പ്രമാധമാനന്യന  നല്കുന.  ആയുഷനിപന്റെ

കേസ്പീഴനില് ഒരു ആധുനനികേ ഗകവഷണ സ്ഥമാപനന സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.

മലനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ  കബമാരഡനിപന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്

ശമാസസ്പീയമമായനി  നവസ്പീകേരനികകേയുന  ബനപപ്പെട്ട  ചെട്ടങ്ങള്

സനസ്ഥമാനതക്ക് കേരശനമമായനി നടെപ്പെനിലമാകകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

വനിദന്യമാഭന്യമാസന

67. എപന്റെ  സരക്കമാര,  പ്രസ്പീ  പപപ്രമറനി  മുതല്  ഹയരപസക്കണറനി

വപരയുള്ള  സ്കൂളകേപള  മനികേവനിപന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകകേപയന്ന

ഉകദ്ദശന്യകതമാടകൂടെനി,  സ്കൂളനിപല  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യങ്ങളന

അക്കമാദമനികേക്ക്  സഉൗകേരന്യങ്ങളന  ആധുനനികേവത്കേരനികന്നതനിനക്ക്

ഉഉൗന്നല്  നല്കേനിപക്കമാണക്ക്,  അവനിപടെ  സമഗമമാപയമാരു  മമാറന

പകേമാണ്ടുവരമാന്  ഉകദ്ദശനികന.  ഇതനിനമായനി  ഒരു  മമാസര  പമാന്

ആവനിഷരനികന്നതമാണക്ക്.  8  മുതല്  12  വപരയുള്ള  ക്ലമാസ്സുകേള്

അതന്യമാധുനനികേമമാകകേയുന  പചെയ്യുന.  വനിദന്യമാഭന്യമാസ  സമ്പ്രദമായന

കൂടതല്  വനിദന്യമാരതനി  കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമമാകന്നതനിനു  കവണനി

പുനനഃക്രമസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.
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68. പ്രസ്പീ-പപപ്രമറനി  തലന  മുതല് ഹയരപസക്കണറനി  തലന  വപരയുള്ള

സ്കൂളകേളനില്  മമാതൃഭമാഷമാ  പഠനതനിനു  ഉഉൗന്നല്  നല്കുന്നതമാണക്ക്.

അകതസമയന  ഇനഗസ്പീഷക്ക്  ഭമാഷമാ  പ ഠനന  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികകേയുന

അതുവഴനി  ഇരു ഭമാഷകേളനിലുന  പ്രമാവസ്പീണന്യമുള്ള പുതനിയ തലമുറപയ

സൃഷ്ടനികകേയുന പചെയ്യുന.

69. പപനപുണന്യ വനികേസനതനിനക്ക് ഒരു സമഗ സനവനിധമാനന ആവനിഷരനികന.

അഡസ്പീഷണല്  സനില്  അകേസ്വനിസനിഷന്  കപ്രമാഗമാമനിനക്ക്  (ASAP)

കേസ്പീഴനിലുള്ള കേമ്മേനണനിറനി സനില് പമാരകകേള് സനസ്ഥമാനപത എല്ലമാ

ജനില്ലകേളനികലകന വന്യമാപനിപ്പെനികന. വനിഭമാവനന പചെയനിട്ടുള്ള പതനിനഞക്ക്

സനില് പമാരകകേള്ക്കക്ക് പുറകമ പതക്ക് അഡസ്പീഷണല് കേമ്മേനണനിറനി

സനില്  പമാരകകേള്  കൂടെനി  ഇഉൗ  വരഷന  ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

എ.എസക്ക്.എ.പനി.-യുപടെ  സനില്  ഡവലപ്പമ ന്റെക്ക്  പസന്റെറുകേള്

സനസ്ഥമാനപത എല്ലമാ നനിയമസഭമാ നനികയമാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനികലകന

വന്യമാപനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  അതരതനിലുള്ള മുപ്പെതക്ക് പസന്റെറുകേള് കൂടെനി

ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

70. പ്രകതന്യകേ  ശ്രദ്ധ  ആവശന്യമമാപണന്നക്ക്  കേരുതുന്ന  എല്ലമാ

വനിദന്യമാരതനികേപളയുന മുഖന്യധമാരയനില് പകേമാണ്ടുവരുന്നതനികലക്കക്ക് ഒരു

പദ്ധതനി ആവനിഷരനികന്നതമാണക്ക്.  വനിദന്യമാലയങ്ങളനില് കപമാഷകേസമൃദ്ധമമായ

ഉചഭക്ഷണന ഉറപ്പുവരുത്തുന.

71. പഎ.റനി.@സ്കൂള് ആധുനനികേവത്കേരനികന്നതനിനക്ക്  സമകയമാചെനിതമമായ

മമാറങ്ങള്  പകേമാണ്ടുവരുന.  സക്ക് കൂള്  കേന്യമാമ്പസുകേള്  പപജവ

പപവവനിധന്യപമാരകകേളമായനി രൂപമാനരപപ്പെടത്തുന്നതുന വനിദന്യമാരതനികേള്ക്കക്ക്

പപജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി,  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത  മമാലനിനന്യ  സനസക്ക് കേരണ

സനവനിധമാനന,  ജലസനരക്ഷണന  തുടെങ്ങനിയ  ആശയങ്ങളനിന്കമല്

അവകബമാധന വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനുന അതുവഴനി ഒരു പരനിസ്ഥനിതനി-

സഉൗഹൃദ സനസക്ക് കേമാരന കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

72. സനസ്ഥമാനതക്ക്  തുടെങ്ങനിവച  സമാക്ഷരതമാ  യജന  എല്ലമാ

കമഖലപയയുന ഉള്പപ്പെടത്തുന്ന രസ്പീതനിയനില് നനിലനനിരത്തുന്നതമാണക്ക്.
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73. സരവകേലമാശമാലകേള്,  മനികേച  വനിദന്യമാഭന്യമാസ  ആശയങ്ങകളമാടന

സമ്പ്രദമായങ്ങകളമാടന  കൂടെനിയുള്ളതമാവണന  എന്ന  ലക്ഷന്യകതമാപടെ

അവപയ  ഉന്നത  വനിദന്യമാഭന്യമാസതനിപല  പ്രധമാന  കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി

രൂപമാനരപപ്പെടത്തുവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രയതനികന്നതമാണക്ക്.

സനസ്ഥമാനതക്ക്  കൂടതല്  ഉന്നതവനിദന്യമാഭന്യമാസകകേന്ദ്രങ്ങള്

സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.  അനരകദശസ്പീയ നനിലവമാരതനിലുള്ള ഗകവഷണ

കകേന്ദ്രങ്ങളപടെ  നനിലയനികലക്കക്ക്  സരവകേലമാശമാല  പപലബ്രറനികേപള

ഉയരത്തുന്നതമാണക്ക്.  സരവകേലമാശമാല  നനിലവമാരന,  ആധുനനികേ

സരവകേലമാശമാലകേളപടെ  നനിലയനികലക്കക്ക്  ഉയരത്തുന്നതനികലക്കക്ക് ഭരണ

സമനിതനികേളനിപല  പതരപഞ്ഞെടപ്പെനിലുന  പ്രവരതനതനിലുന

സമകയമാചെനിതമമായ പരനിഷക്ക് കേരണങ്ങള് വരുത്തുന്നതമാണക്ക്.

74. സരവകേലമാശമാലകേളനില്  നടെത്തുന്ന  അടെനിസ്ഥമാന  ഗകവഷണങ്ങളപടെ

ഫലങ്ങള്,  പ്രസക്ക് തുത  ഗകവഷണ  കനട്ടങ്ങള്  സമൂഹതനില്

പ്രചെരനിപ്പെനികന്നതനികലക്കക്ക് ജനപ്രതനിനനിധനികേളന പപമാതുജനങ്ങളമമായുന

പങ്കുവയന്നതമാണക്ക്.  ഇതക്ക്  സരവകേലമാശമാലകേളന മറ്റു  സമാമൂഹന്യ

സമാമ്പതനികേ  കമഖലകേളമമായുള്ള  ബനന  ശക്തനിപപ്പെടത്തുകേയുന

ആയതക്ക്  ഗകവഷണതനിനക്ക്  ഒരു  പുതനിയ  ദനിശമാകബമാധന

നല്കുകേയുന  പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  എല്ലമാ  സരവകേലമാശമാലകേളനിലുന

സരവകേലമാശമാല-വന്യവസമായ ശനഖലകേള് പരനികപമാഷനിപ്പെനികന.

75. എഞനിനസ്പീയറനിനഗക്ക്  കകേമാകളജുകേപള  മനികേവനിപന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കനി

മമാറ്റുന.  സനസ്ഥമാനപത  സമാകങതനികേ  വനിദന്യമാഭന്യമാസതനിപന്റെ

സമാധന്യതകേള്  പൂരണ്ണമമായുന  പ്രകയമാജനപപ്പെടത്തുന്നതനിനമായനി

പരനിവരതനമാത്മകേമമായ മമാറങ്ങള് പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.

76. ഉന്നതവനിദന്യമാഭന്യമാസ  കമഖല  നവസ്പീകേരനികന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി

ഇന്ഫരകമഷന്  പവരഹഉൗസക്ക്  (കലണനിനഗക്ക്  കപമാരട്ടല്)

സ്ഥമാപനികവമാനുള്ള നടെപടെനി ഇഉൗ വരഷന ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.
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കസമാരട്സുന യുവജനകേമാരന്യവുന

77. എപന്റെ  സരക്കമാര,  സക്ക് കൂളകേളനില്  കയമാഗ  പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
അനുകൂല  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  സക്ക് കപമാരട്സക്ക്
യുവജനകേമാരന്യ  കമഖലയനില്  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേപള  ഒരു
കുടെക്കസ്പീഴനില്  പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനക്ക്  കേമായനികേ  ഭവന്  നനിരമ്മേനിക്കമാന്
ഉകദ്ദശനികന.  വനികനമാദസഞമാരന  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി
ഏഷന്യന്  ബസ്പീചക്ക്  പഗയനിനസനിനക്ക്  ആതനിഥന്യന  വഹനികന്നതനിനുള്ള
ശ്രമങ്ങള് എപന്റെ സരക്കമാര നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.

78. ഓവരലമാപന  ഡനപനികക്കഷനുന  ഒഴനിവമാകന്നതനിനുന  കൂട്ടമായ
പ്രവരതനന  പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുന  കസമാരട്സക്ക്  ഡയറക്ടകററ്റുന
കസമാരട്സക്ക്  കേഉൗണ്സനിലുന  സനകയമാജനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  കസമാരട്സക്ക്
ഇന്കേനകബറര  പ്രകതന്യകേനിചക്ക്  വനിദന്യമാഭന്യമാസ  സ്ഥമാപനങ്ങളനില്
ഏരപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.  പപണ്കുട്ടനികേള്ക്കനിടെയനില്  സക്ക് കപമാരട്സക്ക്
കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി അവരക്കക്ക് മമാത്രമമായനി സക്ക് കപമാരട്സക്ക്
ക്ലബ്ബക്ക്  രൂപസ്പീകേരനികന്നതുള്പപ്പെപടെ  ഒരു  പ്രകതന്യകേ  പദ്ധതനി
ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

സമാനസക്ക് കേമാരനികേകേമാരന്യന

79. കകേരളതനിപന്റെ അതുലന്യമമായ സനസക്ക് കേമാരന പരനികപമാഷനിപ്പെനികന്നതനിലുന
പ്രചെരനിപ്പെനികന്നതനിലുന  നമ്മുപടെ  പമാരമ്പരന്യവുന  പപപതൃകേവുന
സനരക്ഷനികന്നതനിനുന സമാനസമാരനികേകേമാരന്യ വകുപ്പെക്ക് ഒരു പ്രധമാന പങക്ക്
വഹനികനപണന്നക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  വനിശസ്വസനികന.  ഇഉൗ
വരഷപത  മുഖന്യപ്രവരതനങ്ങളനില്  കകേരള  കേലമാമണ്ഡലന
കേല്പനിത  സരവകേലമാശമാലപയ  ഒരു  സമാനസക്ക് കേമാരനികേ
സരവകേലമാശമാലയമാകകേ, അനന്യനനനിനകപമാകുന്ന നമാടെന് കേലകേപള
പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനികകേ,  കറമാക്കക്ക്  ആരട്ടുകേപള  സനബനനിച
വനിവരങ്ങള്  കരഖപപ്പെടതനി  സൂക്ഷനികകേ,  നടെനപകേമാണനിരനികന്ന
സനരക്ഷണ പ്രവരതനങ്ങള് സമയബനനിതമമായനി പൂരതനിയമാകകേ,
പപപതൃകേ  മൂലന്യമുള്ളവപയയുന  മനസനിയങ്ങപളയുന  ആരട്ടക്ക്
ഗന്യമാലറനികേപളയുന  അതുകപമാപല  സനരക്ഷനികന്നതനിനുള്ള  പുതനിയ
പ്രവരതനങ്ങള്  ഏപറടകകേ  എന്നനിവ  ഉള്പപ്പെടന്നതമാണക്ക്.
ശ്രസ്പീചെനിത്ര  ആരട്ടക്ക്  ഗന്യമാലറനിയമായനി  ഒരു  പുതനിയ  പകേട്ടനിടെതനിപന്റെ
നനിരമ്മേമാണന  നടെത്തുന്നതുന  പപവക്കന  സതന്യമാഗഹ  പമകമ്മേമാറനിയല്
മനസനിയന സ്ഥമാപനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് പൂരതനിയമാകന്നതുമമാണക്ക്.
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80. തൃശ്ശേ ശ്ശൂരനിപല മൃഗശമാല   എത്രയുന കവഗന പുതനിയ കേന്യമാമ്പസനികലക്കക്ക്

മമാറ്റുന്നതമാണക്ക്.

81. അക്കമാദമനികേളപടെ  പ്രവരതനന  പമചപപ്പെടത്തുകേയുന  സമാമ്പതനികേ

സഹമായന നല്കുകേയുന പചെയ്യുന.

82. കകേരളപത ആകഗമാള സമാനസമാരനികേ രനഗതക്ക് പ്രതനിഷനികന്നതനില്

ബനിനമാപലയുപടെ പങക്ക്  പരനിഗണനിചപകേമാണക്ക്,  എപന്റെ സരക്കമാര ഇഉൗ

ഉദന്യമതനിനക്ക് തുടെരനന പനിന്തുണ നല്കുന്നതമാണക്ക്.

83. ആധുനനികേ സനിനനിമയുപടെ ആവശന്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമമായനി ഒരു ഫനിലനിന

സനിറനി ചെനിത്രമാജലനി സ്റ്റുഡനികയമാ കകേമാനപകനില് സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.

ഭക്ഷന്യവുന പപമാതുവനിതരണവുന

84. അവശന്യസമാധനങ്ങളപടെ  വനില നനിയനണന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ക്

എപന്റെ സരക്കമാര പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്. മമാകവലനി കസമാറുകേള് വഴനി

വനില്ക്കപപ്പെടന്ന സബ്സനിഡനിയുള്ള പതനിമൂന്നക്ക് സമാധനങ്ങളപടെ വനില

വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതല്ല. സപപപകകേമാ  മുകഖന വനിപണനി ഇടെപപടെലുകേള്

ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.  സപപപകകേമായള്ള  ബഡ്ജറക്ക്  വനിഹനിതന

ഇരട്ടനിയമാക്കനി വരദ്ധനിപ്പെനിചക്ക് 150 കകേമാടെനി രൂപയമാക്കനിയതമാണക്ക് എപന്റെ

സരക്കമാര എടത ആദന്യ തസ്പീരുമമാനങ്ങളനിപലമാന്നക്ക്.

85. ഇഉൗ  സമാമ്പതനികേ  വരഷന  കൂടതല്  മമാകവലനി  പമഡനിക്കല്

കസമാറുകേളന  പപകട്രെമാള്  ബങ്കുകേളന  ലനികേസ്വനിപപഫഡക്ക്  പപകട്രെമാളനിയന

ഗന്യമാസക്ക്  (എല്.പനി.ജനി.)  വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങളന  തുറകന്നതമാണക്ക്.

മമാകവലനി  കസമാറുകേള്  ഇല്ലമാത  മുപ്പെതനിപയട്ടക്ക്  ഗമാമ

പഞമായത്തുകേളനിലുന  പുതനിയ  സപപപകകേമാ  വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങള്

തുറകന്നതുന  നനിലവനിലുള്ള  മമാകവലനി  കസമാറുകേപള  അവയുപടെ

പ്രവരതന മനികേവനിപന്റെ അടെനിസ്ഥമാനതനില് സൂപ്പെര മമാരക്കറ്റുകേളമായനി

ഉയരത്തുകേയുന പചെയ്യുന. എല്ലമാ ഉപകഭമാഗവസ്തുക്കളന ഒരു കുടെക്കസ്പീഴനില്

ലഭന്യമമാകന്നതനിനമായനി  പതരപഞ്ഞെടക്കപപ്പെട്ട  ജനില്ലമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

പസ്പീപ്പെനിള്സക്ക് ബസമാറുകേള് ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.
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86. പപമാതു  വനിതരണ  സമ്പ്രദമായന  (പനി.ഡനി.എസക്ക്.)  കൂടതല്
കേമാരന്യക്ഷമമമാകന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രയതനികന്നതുന
അഴനിമതനി ഉന്മൂലനന പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്.
കേരനിഞന,  പൂഴനിവയക്ക്,  കൃത്രനിമ വനിലക്കയറന,  കൃത്രനിമന കേമാണനിക്കല്
എന്നനിവ  തടെയുന്നതനിനുന  കേരശന  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.
പമാചെകേവമാതകേ  വനിതരണന  സനബനനിചക്ക്  റനികപ്പെമാരട്ടക്ക്  പചെയ്യുന്ന
ക്രമകക്കടകേളനില് സരക്കമാര കേമാരന്യക്ഷമമായനി ഇടെപപടന്നതമാണക്ക്.

87. നനിലവനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  കറഷന്  ലഭന്യമമാകുന്ന  എല്ലമാ
കുടനബങ്ങള്കന  തുടെരനന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  കറഷന്
ലഭന്യമമാകുനപവന്നക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ക്, 2013-പല കദശസ്പീയ ഭക്ഷന്യ
സുരക്ഷമാ ആകക്ക് (NFSA)   എപന്റെ സരക്കമാര നടെപ്പെനിലമാകന്നതമാണക്ക്.

88. നനിലവനില്,  ദമാരനിദന്യകരഖയക്ക്  തമാപഴയുള്ളവരമായനി  തരന
തനിരനികകമ്പമാള്, പമാവപപ്പെട്ട ജനങ്ങളനിപല ഗണന്യമമായ ഒരു  വനിഭമാഗന
പപമാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദമായതനില്  നനിനന  ഒഴനിവമാക്കപപ്പെടനണക്ക്.
ബനി.പനി.എല്.-അകനന്യമാദയ  അന്ന  കയമാജന  (എ.എ.പപവ.)
കുടനബങ്ങള്ക്കക്ക് സഉൗജനന്യമമായനി അരനി വനിതരണന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.
മഹമാത്മമാഗമാനനി  കദശസ്പീയ  ഗമാമസ്പീണ  പതമാഴനിലുറപ്പെക്ക്  പദ്ധതനിയനില്
(MGNREGS) ഉള്പപ്പെട്ട വനിവനിധ അസനഘടെനിത പതമാഴനിലമാളനികേപളയുന
കജമാലനിക്കമാപരയുന  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമാഗതനില്  ഉള്പപ്പെടതനി
സഉൗജനന്യ  കറഷന്  ഉറപ്പെമാകന്നവനിധന,  എപന്റെ  സരക്കമാര
പദ്ധതനികേള് ആസൂത്രണന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

89. എപന്റെ സരക്കമാര,  കറഷന്കേടെകേപള ആധുനനികേവത്കേരനികന്നതനിനുന
കറഷന്  കേമാരഡുകേളപടെ  വനിതരണന  പൂരതനിയമാകന്നതനിനുന,
നനിലവനിലുള്ള കറഷന്കേടെ ശനഖലയനിപല വനിവനിധ പ്രവരതനങ്ങപള
പപവവനിദ്ധന്യവത്ക്കരനികന്നതനിനുന ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതമാണക്ക്.

90. കകേരളപത പട്ടനിണനിരഹനിത സനസ്ഥമാനമമാക്കനി മമാറണപമന്നക്ക് എപന്റെ
സരക്കമാര  പ്രതസ്പീക്ഷനികന.  ഇതനികലക്കമായനി  കുടനബശ്രസ്പീയുപടെയുന
സസ്വകേമാരന്യകമഖലയുപടെയുന  പങമാളനിതകതമാടകൂടെനി  "വണ്പപടെന  ഫസ്പീ
മസ്പീല്സക്ക് കഫമാര ദനി നസ്പീഡനി" എന്ന പദ്ധതനി പകേമാണ്ടു വരുന്നതമാണക്ക്.
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91. സനസ്ഥമാനപത പതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കക്ക് കൂടതല് പതമാഴനിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടനികന്നതനിനമായനി  പുതനിയ  സനരനഭങ്ങള്  സ്ഥമാപനികന്നതക്ക്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതമാണക്ക്.
സനസ്ഥമാനതക്ക് നനികക്ഷപങ്ങള് കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക് നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  പുതനിയ  സനരനഭങ്ങള്  ആരനഭനികന്നതനിനക്ക്
സനരനഭകേര കനരനിടന്ന കേമാലതമാമസന ഒഴനിവമാകന്നതമാണക്ക്.

92. കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡനി.എഫക്ക്.  സരക്കമാരനിപന്റെ പ്രധമാനപപ്പെട്ട കനട്ടങ്ങളനില്
ഒന്നമാണക്ക്  പപമാതുകമഖലപയ  പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനികകേയുന  അവപയ
ലമാഭകേരമമാകകേയുന  പചെയ്തുപവന്നതക്ക്.  അവയനില്  പലതുന  ഇകപ്പെമാള്
ഋണബമാധന്യതയനിലുന പസ്പീഢനിതമാവസ്ഥയനിലുമമാണക്ക്. മുന് എല്.ഡനി.എഫക്ക്.
സരക്കമാരനിപന്റെ  കേമാലതക്ക്  പരസ്പീക്ഷനിചക്ക്  വനിജയനിച  നയസമസ്പീപനന
വഴനി  പപമാതുകമഖലമാ  യൂണനിറ്റുകേള്  പുനരുദ്ധരനികന്നതനിനുന,
പുനരു  ജ്ജസ്പീവനിപ്പെനികന്നതനിനുന  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രകതന്യകേ
പരനിഗണന നല്കുന്നതമാണക്ക്.

93. വന്യവസമായ,  കേരകേഉൗശല  കമഖലകേളനില്  സതസ്വരവുന  ഉഉൗരജ്ജ
സസ്വലവുമമായ  വളരചയക്ക്  സഹമായകേരമമാകുന്നതനിനക്ക്  കേമാരന്യക്ഷമവുന
അനുകയമാജന്യവുമമായ  സമാഹചെരന്യന  സൃഷ്ടനികന്നതനിനക്ക്  ഒരു  കൂട്ടന
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

• ഏകേജമാലകേ സനവനിധമാനന,  സസ്വയന സമാക്ഷന്യപപ്പെടതല് പദ്ധതനി
എന്നനിവ  ആവനിഷരനിചപകേമാണക്ക്  പചെറുകേനിടെ  വന്യവസമായങ്ങള്
ആരനഭനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങള് ലഘൂകേരനികന്നതമാണക്ക്.

• പ്രമാകദശനികേ ലഭന്യത അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനി നമാളനികകേരന, കനനപ്പെഴന,
ചെക്ക,  പപകേതചക്ക  മുതലമായവയുപടെ  മൂലന്യ  വരദ്ധനിത
ഉല്പന്നങ്ങള്  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

• വന്യമാവസമായനികേ യൂണനിറക്ക്, റനിസരചക്ക് ആന്റെക്ക് ഡവലപ്പമന്റെക്ക് (R&D)
സ്ഥമാപനങ്ങള് എന്നനിവക്കനിടെയനിലുളള ബനന സുദൃഢമമാക്കനിപക്കമാണക്ക്
വന്യമാവസമായനികേ കമഖല പരനികപമാഷനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക് ആവശന്യമമായ
സമാകങതനികേ ഇന്പുട്ടക്ക് ഉറപ്പെമാകന്നതമാണക്ക്.
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• ജനില്ലമാ വന്യവസമായ കകേന്ദ്രങ്ങളന തമാലൂക്കക്ക് വന്യവസമായ കകേന്ദ്രങ്ങളന
കകേരള കസറക്ക് പപവഡക്ക് ഏരനിയ പനറക്ക് വരക്കക്ക് (KSWAN) മുകഖന
ബനനിചപകേമാണക്ക്  ഓണ്പപലന്  കസവനങ്ങള്  വന്യവസമായ
സനരനഭകേരക്കക്ക് പ്രദമാനന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

• തകദ്ദശസസ്വയനഭരണ  സ്ഥമാപനങ്ങളപടെയുന  സഹകേരണ
സ്ഥമാപനങ്ങളകടെയുന സഹകേരണകതമാപടെ  വന്യവസമായനികേ
എകസറ്റുകേള് ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

• കേരകേഉൗശലപതമാഴനിലനില്  ഏരപപ്പെട്ടനിരനികന്നവരക്കക്ക്  കൂടെനി
സനരനഭങ്ങള്  ആരനഭനികന്നതനിനക്ക്  സമാമ്പതനികേ  സഹമായന
നല്കുന്നതമാണക്ക്.

• കേരകേഉൗശല  ഉല്പന്നങ്ങളപടെ  വനിപണനി  വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്
ടൂറനിസന കമഖലയുപടെ സഹകേരണകതമാപടെ  ബ്രമാന്ഡക്ക്  പ്രചെരണ
പദ്ധതനി ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

• എതക്ക് നനികേക്ക്  കകേരള  കേരകേഉൗശല  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളപടെ  ശമാസസ്പീയ
വനിപണനന.

• ശരനിയമായ പഠനന നടെതനിയകശഷന സനസ്ഥമാനപത പസ്പീഡനിത
വന്യവസമായ സഹകേരണ സനഘങ്ങപള പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

• സഹകേരണ സനിന്നനിനഗക്ക്  മനില്ലുകേളനികലക്കക്ക് സമാമ്പതനികേ  സഹമായന
വന്യമാപനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

• പടെകക്ക്പപറല്  കമഖല ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിനുള്ള ഇടെപപടെലുകേള്
നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.

94. നവ  സനരനഭകേപര  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  കകേരളകസറക്ക്
ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസക്ക്  ഡവലപ്പമന്റെക്ക്  കകേമാരപ്പെകറഷന്  (പകേ.എസക്ക്.പഎ.
ഡനി.സനി.)  വഴനി  പുതനിയ  സമാരട്ടപ്പുകേളനികലക്കമായനി  സമാമ്പതനികേ
സഹമായന വന്യമാപനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.
സസ്പീസനരനഭകേതസ്വന  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  സസ്പീ
സനരനഭകേരക്കക്ക്  പകേ.എസക്ക്.പഎ.ഡനി.സനി.  വഴനി  സമാമ്പതനികേ
സഹമായന  നല്കുന്നതമാണക്ക്.  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനികള്ളനില്
പ്രകൃതനിവമാതകേ പപപപ്പെക്ക് പപലന് കപ്രമാജക്ടക്ക് പൂരതനിയമാകന്നതമാണക്ക്.
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95. പപമാതുകമഖലമാ സ്ഥമാപനങ്ങളപടെ പ്രവരതനങ്ങളപടെ യഥമാസമയ
അവകലമാകേനതനിലൂപടെ അവയുപടെ കേമാരന്യക്ഷമതയുന സുതമാരന്യതയുന
വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  നഷ്ടന ഉണമാകന്ന യൂണനിറ്റുകേപള തനിരനിപകേ
പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനക്ക്  കവണ  ഫലപ്രദമമായ  നടെപടെനികേള്  ഘട്ടന
ഘട്ടമമായ  രസ്പീതനിയനില്  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  വനിവനിധ  പപമാതു
കമഖലമാ സ്ഥമാപനങ്ങളപടെ ആധുനനികേവത്കേരണവുന പുനരുദ്ധമാരണ
കപ്രമാജക്ടുകേളന  അവകലമാകേനന  പചെയ്യുകേയുന,  അനനിവമാരന്യമമായനി
കേപണത്തുന്നവയുമമായനി മുകന്നമാട്ടു കപമാകുകേയുന പചെയ്യുന.

96. കകേരള  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയനില്  ഇന്ഫമാസ്ട്രേക്ചര  ഡവലപ്പമന്റെക്ക്
കകേമാരപ്പെകറഷന്  (KINFRA)  കൂടതല്  സുതമാരന്യവുന  സനരനഭകേ
സഉൗഹൃദവുമമാകന.  കതമാന്നയലുള്ള  പപലഫക്ക്  സയന്സക്ക്  പമാരക്കക്ക്
പൂരതസ്പീകേരനികകേയുന,  ജസ്പീവശമാസ  കമഖലയനിപല  ലഭന്യമമായ
അവസരങ്ങള് ഫലവതമായ രസ്പീതനിയനില് ഉപകയമാഗപപ്പെടത്തുകേയുന
പചെയ്യുന.  പകേല്കട്രെമാണനിപന പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

97. ഭമാരത  സരക്കമാരനിപന്റെ  സനരനഭമമായ  'കമക്കക്ക്  ഇന്  ഇന്ഡന്യയുപടെ
കേസ്പീഴനില്  പമാലക്കമാടെക്ക്  ജനില്ലയനിപല  ഒറപ്പെമാലത്തുള്ള  ഡനിഫന്സക്ക്
പമാരക്കനിപന പ്രതനികരമാധ ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കകവണനിയുള്ള ഒരു പ്രമുഖ
നനിരമ്മേമാണ  ഘടെകേമമായനി  സ്ഥമാപനിചപകേമാണ്ടുവരമാന്  എപന്റെ
സരക്കമാര ശ്രമനികന്നതമാണക്ക്.

98. ഇരുമ്പക്ക് അയനിരക്ക്,  ധമാതുമണല്  (പറയര എരതക്ക്)  മുതലമായവയുപടെ
ഖനനന പപമാതുകമഖലയനികലക്കക്ക് പരനിമനിതപപ്പെടത്തുന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ
സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  ധമാതു  അധനിഷനിത  വന്യവസമായങ്ങള്
തുടെങ്ങുന്നതനിനുള്ള സമാധന്യത കേപണത്തുന്നതുന,  അനധനികൃത ഖനന
പ്രവരതനങ്ങള്  നനിയനനിന്നതുമമാണക്ക്.  ഖനനസനബനമമായ
പ്രശ്നങ്ങള് കേമാരണന  അടെചപൂട്ടനിയനിട്ടുള്ള  പപമാതുകമഖലമാ
സ്ഥമാപനങ്ങള്  പപവവനിധന്യവല്ക്കരനികന്നതനിനക്ക്  കവണ  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമായനിരനികന.

99. പപമനനിനഗുന ജനികയമാളജനിയുന ഡയറക്ടകററക്ക് നല്കുന്ന പപരമനിറ്റുകേള്
വനിതരണന പചെയ്യുന്നതനിലുള്ള സുതമാരന്യത  വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി
ഇ -പമാസക്ക് സമ്പ്രദമായന സസ്വസ്പീകേരനികന. കേളനിമണ് ദഉൗരലഭന്യന കേമാരണന
പസ്പീഡനിതമമായ വന്യവസമായങ്ങപള സനരക്ഷനികന.
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കേശുവണനി

100. എപന്റെ  സരക്കമാര,  ഫമാക്ടറനികേള്ക്കക്ക്  അസനസ്കൃത  സമാധനങ്ങള്
യഥമാസമയന  വനിതരണന  പചെയ്യുന്നതക്ക്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനികലക്കക്ക്
മതനിയമായ ധനസഹമായന നല്കേനി കകേരള സനസ്ഥമാന കേശുവണനി
വനികേസന കകേമാരപ്പെകറഷകനയുന,  കേമാപ്പെകനികനയുന ശക്തമമാകന്നതമാണക്ക്.
കകേരള  സനസ്ഥമാന  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേമാരപ്പെകറഷകന്റെയുന
കേമാപ്പെകനികന്റെയുന  ആധുനനികേവത്കേരണതനിനുന  ഭമാഗനികേമമായ
യനവത്കേരണതനിനുന  കൂടതല്  മൂലന്യവരദ്ധനിത  ഉല്പന്നങ്ങളപടെ
ഉത്പമാദനതനിനുന  ഉഉൗന്നല്  നല്കുന്നതമാണക്ക്.  കേശുമമാവക്ക്  കൃഷനി
വനികേസനതനിനമായുള്ള കകേരള സനസ്ഥമാന ഏജന്സനി സനസ്ഥമാനതക്ക്
കേശുമമാവക്ക് കൃഷനി വനിസ്തൃതനി വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള പ്രവരതനന
ഏപറടകന.   പപജവ  കേശുമമാവക്ക്  കൃഷനിയന  കറമാ  നട്ടക്ക്  ബമാങനിനുന
ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതമാണക്ക്.

101. എപന്റെ  സരക്കമാര,  അസനസ്കൃത  കേശുവണനിയുപടെ  ലഭന്യതകറവക്ക്
കനരനിടന്നതനികലക്കക്ക് മറ്റു സനസ്ഥമാനങ്ങളനില് സ്ഥലന പമാട്ടവന്യവസ്ഥ
യനിപലടതക്ക്  കേശുമമാവക്ക്  കതമാട്ടങ്ങള്  വനികേസനിപ്പെനിപചടകന്നതനിപന്റെ
സമാദ്ധന്യത  പരനികശമാധനികന.  കൂടെമാപത,  സരക്കമാര  കേശുവണനിയക്ക്
പമാകന്റെഷന് പദവനി നല്കുന്നതനിനുള്ള സമാദ്ധന്യതയുന പരനികശമാധനികന.

കേയര

102. ജസ്പീവനിതസനമാരണതനിനക്ക്  കേഷ്ടനിച  നനിലയനിലുള്ളതമാപണങനിലുന,
പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനക്ക്  പതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  ഉപജസ്പീവനമമാരഗ്ഗന
നനിലനനിരത്തുവമാന്  സഹമായനികന്ന  കേയര  കമഖല  ഇന്നക്ക്  ബദല്
സമാമഗനികേള്  മൂലവുന  സനസ്ഥമാനങ്ങളനില്  നനിനന  രമാജന്യങ്ങളനില്
നനിനമുള്ള  മതരങ്ങള്  മൂലവുന  കേടത  പവല്ലുവനിളനികേള്
കനരനിടകേയമാണക്ക്.  എപന്റെ സരക്കമാര, പരമ്പരമാഗത പതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കക്ക്
പതമാഴനിലുന  അടെനിസ്ഥമാന  കവതനവുന  ഉറപ്പെമാകന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന
തപന്ന  കേയര  വന്യവസമായതനില്  സതസ്വരമമായ  ആധുനനികേ
വത്ക്കരണവുന കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന. മനിതമമായ പലനിശ നനിരക്കനിലുന
ലളനിതമമായ വന്യവസ്ഥകേളനിലുന കകേരള ഫനിനമാന്ഷന്യല് കകേമാരപ്പെകറഷന്
(KFC)  മുകഖന  ധനസഹമായന  ലഭന്യമമാകപമന്നക്ക്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന  സസ്വകേമാരന്യ  വന്യവസമായ  സനരനഭകേരക്കക്ക്
നനികക്ഷപ സബ്സനിഡനിയുന സരക്കമാര വമാഗമാനന പചെയ്യുന.
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103. പതമാണക്ക്  കശഖരണവുന  ചെകേനിരനി  നനിരമ്മേമാണവുന  ഏപറടക്കമാന്
നമാളനികകേര  ഉത്പമാദന  കേമ്പനനികേപള  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികകേയുന
അതുവഴനി, കേരഷകേരുപടെയുന നമാളനികകേര കേമ്പനനികേളപടെയുന ആദമായന
ഒകരകപമാപല വരദ്ധനിപ്പെനികവമാന് കേഴനിയുകേയുന പചെയ്യുന.  കുടനബശ്രസ്പീ
സനഘങ്ങപളകൂടെനി  പതമാണക്ക്  കശഖരണതനിനുന  ചെകേനിരനി
നനിരമ്മേമാണതനിനുന  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  അങ്ങപന
ഉത്പമാദനിപ്പെനിക്കപപ്പെടന്ന  ചെകേനിരനി  സനഭരനികപമന്ന  ഉറകപ്പെമാടകൂടെനി
കേയര  സനിന്നനിനഗക്ക്  സഹകേരണ  സനഘങ്ങള്ക്കക്ക്  നല്കുകേയുന
പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്. പചെറുകേനിടെ ഉല്പ്പെമാദകേരക്കക്ക് ചെകേനിരനി ലഭന്യമമാകകേയുന
അവരുപടെ  കേയര  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  നനിശ്ചനിത  വനിലയക്ക്  കേയര
കകേമാരപ്പെകറഷന് സനഭരനികകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  എപന്റെ സരക്കമാര,
കേയര ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കക്ക് വനിലക്കനിഴവക്ക് അനുവദനിചക്ക് ഉല്പ്പെന്നങ്ങളപടെ
വനിജയകേരമമായ വനിപണനന സമാധന്യമമാകന്നതമാണക്ക്.

                പപകേതറനി, ഖമാദനി, ഗമാമസ്പീണ വന്യവസമായങ്ങള്

104. പപകേതറനി സഹകേരണ സനഘങ്ങള്ക്കക്ക് നൂലുകേള് വനിലക്കനിഴനിവനില്
ലഭന്യമമാകന്നതനിനുന  തറനികേള്  നവസ്പീകേരനികന്നതനിനുന  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികന.  പപകേതറനി സഹകേരണ കമഖല കൂടതല് പതമാഴനില്
സൃഷ്ടനികന്നതക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനമായനി  പുനനഃസനഘടെനിപ്പെനികന.
തനിരപഞ്ഞെടക്കപപ്പെട്ട  കബമാക്കക്ക്  പഞമായത്തുകേളനില്  ഹമാന്ഡക്ക് ലൂന
ക്ലസറുകേള് സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്. പപകേതറനിയനിലുള്ള യൂണനികഫമാമുകേള്
കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്. ഹമാന്റെക്ക് കേക്ക് സനിപന്റെയുന ഹമാന്ഡക്ക്  വസ്പീവനികന്റെയുന
ഉത്പമാദനന വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

105. ഖമാദനി  ഗമാമസ്പീണ  വന്യവസമായങ്ങളപടെ  ക്ലസര  കപ്രമാഗമാമുകേള്
ശക്തനിപപ്പെടത്തുകേയുന കുറഞ്ഞെ കൂലനി  പരനിഷരനികന്നതക്ക്  ഉള്പപ്പെപടെ
പതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  നനില  പമചപപ്പെടത്തുകേയുന  പചെയ്യുന.  സഉൗകരമാരജ്ജ
ചെരക്ക ജനകേസ്പീയമമാകന്നതമാണക്ക്. കേളനിമണ്ണക്ക്, നസ്പീറക്ക്കേക്ക സഹകേരണ
സനഘങ്ങള്ക്കക്ക്  പ്രകതന്യകേ  സഹമായന  നല്കുന്നതമാണക്ക്.  കേള്ളക്ക്
പചെതനിനക്ക്  സഹമായകേമമാകുന  വനിധന  സങരയനിനന  പതങ്ങുകൃഷനി
കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  ആരട്ടനിസമാന് കകേമാരപ്പെകറഷനുകേളപടെ
പ്രവരതനങ്ങള് പപവവനിധന്യവല്ക്കരനികന്നതമാണക്ക്.
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106. പപകേതറനി,  ഖമാദനി,  മുള  കമഖലകേളനിപല  നനിലവനിലുള്ള  വരുമമാന
മമാരഗ്ഗന  വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  കുറഞ്ഞെതക്ക്  നൂറക്ക്  ദനിവസപത
പതമാഴനിലവസരന സൃഷ്ടനിചക്ക് വനികേസനിപ്പെനികന.

107. എല്ലമാ  പരമ്പരമാഗത  വന്യവസമായങ്ങളപടെയുന  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളപടെ
വനിപണനന  എപന്റെ  സരക്കമാര  ശക്തമമായനി  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന.
കേളളക്ക് വന്യവസമായന ആധുനനികേവത്ക്കരനികന്നതക്ക് തുടെരുന്നതമാണക്ക്.

ടൂറനിസന

108. എപന്റെ  സരക്കമാര,  വനികനമാദസഞമാര  കമഖലയനില്  പതമാഴനില്
സൃഷ്ടനികന്നതനിനക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കുന.  യുവജനങ്ങള്ക്കക്ക്
പ്രകതന്യകേനിചന ഗമാമസ്പീണ കമഖലയനില് ഉള്ളവരക്കക്ക് പതമാഴനിലധനിഷനിത
പപവദഗ്ധന്യന  സൃഷ്ടനികന്നതനിനമായനി  ഒരു  പുതനിയ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലമാകന.   തകദ്ദശവമാസനികേള്ക്കക്ക്  ഗുണന  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്ന
പറകസമാണ്സനിബനിള്  ടൂറനിസതനിപന്റെ  (RT)  തതസ്വങ്ങള്
വന്യമാപകേമമായനി എല്ലമാ ലക്ഷന്യസ്ഥമാനങ്ങളനികലകന എതനികന്നതുന
ടൂറനിസന  യൂണനിറ്റുകേള്ക്കക്ക്  ഒരു  ആര.റനി.  തരനതനിരനിക്കല്  പകേമാണ്ടു
വരുന്നതുമമാണക്ക്.  കകേരളതതനികലക്കക്ക്  വനികനമാദസഞമാരനികേളപടെ
വരവക്ക് കുറയുന്നതക്ക് തടെയുന്നതനിനുന അടത അഞക്ക് വരഷക്കമാലതനിനുള്ളനില്
കകേരളതനികലകളള  വനികദശ  വനികനമാദസഞമാരനികേളപടെ  വരവക്ക്
ഇരട്ടനിപ്പെനികന്നതനിനുന പരനിഹമാരനടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

109. സമഗമമായ  മമാലനിനന്യസനസ്ക്കരണ  പദ്ധതനികേള്,  എല്ലമാ  പ്രമുഖ
വനികനമാദസഞമാര  ലക്ഷന്യസ്ഥമാനങ്ങളനിലുന  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യ
നനിരമ്മേമാണന,  അടെയമാളചെനിഹ്നങ്ങള്,  ഇന്ഫരകമഷന്പസന്റെറുകേള്
എന്നനിവ  ഉള്പപ്പെപടെ  വഴനികയമാരസഉൗകേരന്യങ്ങള്  പമചപപ്പെടതല്
എന്നനിവയനിലൂപടെ എപന്റെ സരക്കമാര ടൂറനിസന അടെനിസ്ഥമാനസഉൗകേരന്യന
ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിനക്ക്  ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതമാണക്ക്.  ലക്ഷന്യസ്ഥമാനങ്ങളപടെ
സനരക്ഷണവുന  പരനിപമാലനവുന  സ്ഥമാപന  വല്ക്കരനികന്നതമാണക്ക്.
പപപതൃകേ  സനരക്ഷണതനിനുന  പരനിപമാലനതനിനുന  ശ്രദ്ധ
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്. മുസരനിസക്ക് പഹറനികറജക്ക് പദ്ധതനിയുപടെ പമാത
പനിന്തുടെരന്നക്ക്  ആലപ്പുഴ പഹറനികറജക്ക്  കേണ്സരകവഷനുന സമമാരനഭന
കുറനികന്നതമാണക്ക്.  അടത മുഖന്യ അനരകദ്ദശസ്പീയ വനികനമാദസഞമാര
കപ്രമാഡകേക്ക് ടെമായനി 'സക്ക് പപപസക്ക് റൂട്ടക്ക് സരക്കനട്ടനി'-പന ആവനിഷരനികന്നതമാണക്ക്.
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110. എപന്റെ  സരക്കമാര,  വനികനമാദസഞമാരനികേളപടെ  സനരക്ഷണതനിനുന
സുരക്ഷയുന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ക്  പ്രഥമ  പ്രമാധമാനന്യന  നല്കേനി
അടെനിയനര  സഹമായകേ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥമാപനികന്നതുമമാണക്ക്.
കൂടതല് ലക്ഷന്യസ്ഥമാനങ്ങളനികലക്കക്ക് പപലഫ്ഗമാരഡുകേളപടെയുന ടെ ശ്ശൂറനിസക്ക്
വമാരഡന്മമാരുപടെയുന കസവനങ്ങള് വന്യമാപനിപ്പെനികകേയുന പചെയ്യുന.

111. കകേരള  ഇന്സനിറനട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  ടൂറനിസന  ആന്റെക്ക്  ട്രെമാവല്  സഡസ്പീസക്ക്
(KITTS),  കസറക്ക്  ഇന്സനിറനട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  കഹമാസനിറമാലനിറനി
മമാകനജക്ക് പമന്റെക്ക് (SIHM), ഇന്സനിറനട്ടക്ക് ഓഫക്ക് കഹമാട്ടല് മമാകനജക്ക് പമന്റെക്ക്
ആന്റെക്ക്  കേമാററനിനഗക്ക്  പടെകകമാളജനി  (IHMCT),  കകേരള  ഇന്സനിറനട്ടക്ക്
ഓഫക്ക്  കഹമാസനിറമാലനിറനി  മമാകനജക്ക് പമന്റെക്ക്  സഡസ്പീസക്ക്  (KIHMS)
എന്നനിവ  കപമാലുള്ള  സനസ്ഥമാനപത  പ്രമുഖമമായ  മമാന്പവര
സ്ഥമാപനങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടത്തുകേയുന പകേ.പഎ.റനി.റനി.എസക്ക്.-പന ഒരു
മനികേവനിപന്റെ കകേന്ദ്രന ആയനി വനികേസനിപ്പെനികകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

112. കകേരളതനിപല തസ്പീരതമാടെനകകേന്ദ്രങ്ങപളയുന സമാനസമാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങപളയുന
ബനനിപ്പെനിചപകേമാണക്ക്  ഒരു  തസ്പീരതമാടെന  വനികനമാദസഞമാര
നയതനിനക്ക്  രൂപന  നല്കേമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.
കകേരളതനിപല  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ഉതവങ്ങളപടെ  ഒരു  വമാരഷനികേ
കേലണര തയമാറമാകന.  വന്യവസമായപത വനികനമാദസഞമാരവുമമായനി
ബനനിപ്പെനികന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഒരു  കേരകേഉൗശലകമള
സനഘടെനിപ്പെനികന.

കഫമാറസക്ക്

113. എപന്റെ  സരക്കമാര,  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങളപടെ  പരനിപമാലനതനിനുന
സനരക്ഷണതനിനുന  വനികേസനതനിനുന  പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്.
യമാപതമാരുവനിധ കേകയറവുന അനുവദനികന്നതല്ല.

114. ആകഗമാളതമാപനതനിപന്റെയുന കേമാലമാവസ്ഥമാ വന്യതനിയമാനതനിപന്റെയുന
പഞമാതലതനില്  നനിലവനിലുള്ള  വനങ്ങളപടെ  സനരക്ഷണന
എന്നതനിലുപരനി  സമാമൂഹന്യ  വനവല്ക്കരണതനിനക്ക്  പ്രകതന്യകേ
ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതമാണക്ക്.  കൂടെമാപത വൃക്ഷങ്ങള്,  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്,
ഒഉൗഷധപചെടെനികേള് എന്നനിവയുപടെ നടെസ്പീല് കപ്രമാല്സമാഹനിപ്പെനികന.
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115. എപന്റെ  സരക്കമാര,  പരനിസ്ഥനിതനി  വനിദന്യമാഭന്യമാസതനിനുന  സന്ദരശകേ
സുരക്ഷയന  പ്രകതന്യകേ  ഉഉൗന്നല്  നല്കേനി  വനകമഖലയനില്
കേമ്മേനണനിറനിപയ  അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനി  ഇകക്കമാ  ടൂറനിസതനിനക്ക്
പ്രമാധമാനന്യന  നല്കുന.  വന  ആശ്രനിത  സമുദമായങ്ങളനില്  നനിനന,
പ്രകതന്യകേനിചന ആദനിവമാസനികേളനില് നനിനന 500 യൂവമാക്കപള ഇകക്കമാ
ടൂറനിസന പപഗഡുകേളമായനി പരനിശസ്പീലനിപ്പെനികന.  ഇകക്കമാ ടൂറനിസവുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടക്ക്  വനകമഖലയനിപല  സന്ദരശനങ്ങപളപക്കമാണക്ക്
പരനിസ്ഥനിതനികണമാകുന്ന  ആഘമാതതനിപന്റെ  ശമാസസ്പീയ  പഠനന
നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  അടതക്ക് അഞ്ചു വരഷതനില് ഇഉൗ കമഖലയനിപല
പതമാഴനില്സമാദ്ധന്യത  പ്രതനിദനിനന  കുറഞ്ഞെതക്ക്  1500  പതമാഴനില്
ദനിനങ്ങളമായനി വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക് ഇഉൗ കമഖലയനില് പദ്ധതനികേളന
പരനിപമാടെനികേളന ക്രമമാനുഗതമമായനി നടെപ്പെമാകന്നതമാണക്ക്. 

116. എപന്റെ  സരക്കമാര,  വരുന്ന  അഞ്ചു  വരഷതനിനുളളനില്
അവകശഷനികന്ന വനകമഖലകേളനില് കൂടെനി കഫമാറസക്ക് കസഷനുകേള്
വന്യമാപനിപ്പെനികന.  സനസ്ഥമാനപത  വനമാതനിരതനി  കവരതനിരനികന്ന
ഉദന്യമന  പൂരതസ്പീകേരനിക്കമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രതനിജമാ
ബദ്ധമമായനിരനികന്നതുന കശഷനികന്ന 3000 കേനി.മസ്പീ. കവരതനിരനികന്ന
പ്രകൃനിയ പൂരതസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്. 

117. സനസ്ഥമാനതകേമമാനന  വനങ്ങളനില്  കേന്യമാമറ  നനിരസ്പീക്ഷണങ്ങള്
വനകമഖലയനില്  ഒരു  സ്ഥനിരമമായ  ജമാഗത  പുലരത്തുന്നതനിനക്ക്
സഹമായനികന.  ആയനിരതനികലപറ  കേന്യമാമറകേള്  കൂടെനി  ഉടെന്
സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.  വനകമഖലയുപടെയുന  വനന്യജസ്പീവനികേളപടെയുന
സനരക്ഷണതനിനമായനി വനകമഖലയനില് വമാരതമാവനിനനിമയ ശനഖല
ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.  

പരനിസ്ഥനിതനി

118. എപന്റെ  സരക്കമാര,  സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ  വനികേസനന  അതനിപന്റെ
പരനിസ്ഥനിതനിയക്ക്  കകേമാട്ടവുന  ഭനഗവുന  തട്ടമാപത  നടെപ്പെമാകന്നതനിനക്ക്
പ്രതനിജമാബദ്ധവുന,  പരനിസ്ഥനിതനി  സനരക്ഷണന,  പരനിപമാലനന,
വനികേസനന  എന്നനിവയനിടെയനില്  ഒരു  സന്തുലനന  കേപണത്തുവമാന്
ശ്രമനികന്നതുമമാണക്ക്.  ആറുമമാസക്കമാലയളവനിനുള്ളനില് കകേരളതനിപന്റെ
പരനിസ്ഥനിതനി  സനബനനിച  അവസ്ഥയുപടെ  ഒരു  ധവളപത്രന
പുറപപ്പെടവനികന്നതമാണക്ക്.  കകേരളതനിപന്റെ പരനിസ്ഥനിതനിശമാസതനില്
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പഞനിമഘട്ടതനിനുള്ള പ്രമാധമാനന്യന കേണക്കനിപലടതക്ക് കേരഷയകേരുമമായുന
പപമാതുജനങ്ങളമമായുന ചെരചപചെയതക്ക്  സനരക്ഷണതനന തൂപപപ്പെട
ത്തുന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  സൂക്ഷമവുന
കേരശനവുമമായ വനിലയനിരുതലനിനുന ആഘമാതപഠന നനിരണ്ണയതനിനുന
കശഷന മമാത്രമമാകുന പമാരനിസ്ഥനിതനികേ അനുമതനി നല്കുന്നതക്ക്.  

119. എപന്റെ  സരക്കമാര,  ഒരു  പഠനതനിപന്റെ  അടെനിസ്ഥമാനതനില്
മലനിനസ്പീകേരണന  കുറയന്നതനിനക്ക്  ഒരു  സമഗമമായ  നയന
രൂപസ്പീകേരനികന്നതനിനുന  തകദ്ദശസസ്വയനഭരണ  സ്ഥമാപനങ്ങളപടെ
സജസ്പീവ പങമാളനിതകതമാപടെ റഗുകലഷനുകേള് നടെപ്പെനില് വരുത്തുവമാനുന
ഉകദ്ദശനികന.  പുഴമണല് ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള ഖനന പ്രവരതനികേള്
ശമാസസ്പീയ പഠനങ്ങളപടെ അടെനിസ്ഥമാനതനില് നനിയനനികന്നതമാണക്ക്.
സനസ്ഥമാനപത ധമാതു ഖനനന വനികശഷനിചന കേരനിമണല് ഖനനന
അവശന്യമമായ  പമാരനിസ്ഥനിതനികേ  സുരക്ഷയുന  മൂലന്യവരദ്ധനവുന
ഉറപ്പെമാക്കനി  പപമാതുകമഖലയുപടെ  കേസ്പീഴനില്  പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.
2008-പല കകേരള പനല്വയല്, തണ്ണസ്പീരതടെ സനരക്ഷണ ആകേക്ക് റക്ക്
വനിഭമാവനന  പചെയനിരനികന്നതുകപമാപല  ഉപഗഹ  ഛമായമാചെനിത്രതനിപന്റെ
സഹമായകതമാടകൂടെനി  ഒരു  ഡമാറമാകബസക്ക്  തയമാറമാക്കനി  ഒരു
വരഷതനിനകേന  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  എപന്റെ  സരക്കമാര,
മഴപവള്ള  സനഭരണതനിനുന  ജലതനിപന്റെ  പുനരുപകയമാഗവുന
സനസ്ഥമാനതക്ക് കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികവമാനുന ഉകദ്ദശനികന്ന.  പുതുതമായനി
രൂപസ്പീകൃതമമായ  തണ്ണസ്പീരതടെ  അകതമാറനിറനിപയ  ശക്തനിപപ്പെടതനി
സനസ്ഥമാനപത  തണ്ണസ്പീരതടെങ്ങപള  നനിയനനികന്നതനിനുന
പരനിപമാലനികന്നതനിനുന  ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.  പഞമായതക്ക് -
മുനനിസനിപ്പെമാലനിറനി  തലങ്ങളനില്  പപജവപപവവനിദ്ധന്യ  രജനിസര
തയമാറമാകന്നതുന ശമാസസ്പീയമമായനി അവ അപ്കഡറക്ക് പചെയ്യുന്നതുമമാണക്ക്.  

ശമാസവുന സമാകങതനികേ വനിദന്യയുന

120. സനസ്ഥമാനതക്ക്  പ്രശനസനസ്പീയമമായ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടെത്തുന്ന
അകനകേ സ്ഥമാപനങ്ങള് ഉപണങനില് കൂടെനി  അവരുപടെ ഗകവഷണ
പ്രവരതനങ്ങളപടെ പ്രകയമാജനന ജനങ്ങളനികലക്കക്ക് എതനികചരന്നനിട്ടനില്ല.
ഒരു  സമൂഹന  എന്ന  നനിലയനില്  കകേരളന  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിച
പകേമാണനിരനികന്ന  പ്രശ്നങ്ങളനില്  പലതനിനുമുള്ള  ഉതരന  ഇഉൗ
സ്ഥമാപനങ്ങപള  ഗകവഷണകമഖല  കേമാരന്യക്ഷമമമായനി  തനിരനിച
വനിടന്നതനിലൂപടെ  കനടെമാനമാകുന്നതുന,  ഇക്കമാരന്യതനില്,  എപന്റെ
സരക്കമാര മുനനിയ പരനിഗണന നല്കുന്നതുമമാണക്ക്.  
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മതന്യബനനന

121. തസ്പീരകദശ  ജനതയക്ക്   പതമാഴനിലുന  ജസ്പീവനികതമാപമാധനിയുന  നല്കുന്ന
മതന്യബനന  കമഖലയുപടെ  അതനിയമായ  പ്രമാധമാനന്യന  എപന്റെ
സരക്കമാര  തനിരനിചറനിയുന.  ആഴക്കടെല്  മതന്യബനനന
പുനനഃപരനികശമാധനികന്നതനിനു  കവണനി  രൂപസ്പീകൃതമമായ മസ്പീനമാകുമമാരനി
കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെമാരട്ടനിപല  ശനിപമാരശകേളന  നനിലവനിലുള്ള  നയങ്ങളന
സനസ്ഥമാനപത  മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  തമാല്പ്പെരന്യങ്ങള്ക്കക്ക്
ഹമാനനികേരമമാണക്ക്  എന്നമാണക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെക്ക്.
കഡമാ.  എസക്ക്.  അയപ്പെന്  നയനിച  കേമ്മേനിറനിയുപടെ  ശനിപമാരശകേള്
എപന്റെ സരക്കമാര കവഗതനില് നടെപ്പെനിലമാകവമാന് ഉകദ്ദശനികന.  

122. മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേളപടെ,  മതന്യവനിഭവങ്ങളനിലുന  തസ്പീരപ്രകദശ
കമഖലയനിലുമുള്ള,  പരമ്പരമാഗത  അവകേമാശങ്ങള്  സനരക്ഷനികകേ
എനള്ളതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കുന.
അടത മൂന്നക്ക്  വരഷതനിനുള്ളനില് കേടെപലടപ്പെനിനക്ക്  വനികധയമമാകുന്നനി
ടെങ്ങളനിപല മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേപള മുന്ഗണനമാക്രമന അനുസരനിചക്ക്
സുരക്ഷനിത സ്ഥമാനങ്ങളനികലക്കക്ക് പുനരധനിവസനിപ്പെനികന.  

123. ശുചെനിതസ്വ  മനിഷപന്റെ  സഹമായകതമാപടെ  എല്ലമാ  മതന്യബനന
ഗമമാങ്ങളനിലുന,  ശുദ്ധജലന,  ശുചെനിതസ്വമുള്ള  കേക്കൂസക്ക്,  മമാലനിനന്യ
സനസരണ  സനവനിധമാനന  എന്നസ്പീ  പ്രമാഥമനികേ  സഉൗകേരന്യങ്ങള്
ഉറപ്പെമാകന്നതനിനക്ക് ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതമാണക്ക്.

124. പരമ്പരമാഗത  മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  പതമാഴനില്  പപനപുണന്യന
നവസ്പീകേരനിചന  ആഴക്കടെല്  മതന്യബനനതനിനമായനി  പ്രകതന്യകേ
സനവനിധമാനങ്ങളള്ള  മതന്യബനന  യമാനങ്ങള്  നല്കേനിയുന
പരമ്പരമാഗത മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേപള ശമാക്തസ്പീകേരനികന്നതനിനുള്ള
സനഘടെനിത  ശ്രമങ്ങള്  നടെത്തുന.  നനിലവനിലുള്ള  മതന്യവനിതക്ക്
ഫമാമുകേളപടെയുന  ഹമാചറനികേളപടെയുന  ഉല്പ്പെമാദനകശഷനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച
പകേമാണ്ടുന  പുതനിയ  മതന്യവനിതക്ക്  ഫമാമുകേള്  സ്ഥമാപനിച
പകേമാണ്ടുന  മതന്യവനിതക്ക്  ഉല്പമാദനതനില്  സനസ്ഥമാനപത
സസ്വയനപരന്യമാപ്തമമാക്കമാന് എപന്റെ സരക്കമാര പരനിശ്രമനികന്നതമാണക്ക്.  

125. മപപറന്  മതന്യബനന  കമഖലയനിപല  ഉദന്യമങ്ങള്ക്കക്ക്  പുറകമ,
ഉള്നമാടെന് മതന്യബനന കമഖല വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക് ഒരു കൂട്ടന
പ്രമാകയമാഗനികേ  പദ്ധതനികേളമമായനി  എപന്റെ  സരക്കമാര  മുകന്നമാട്ടു
വരുന്നതമാണക്ക്. 

841/2017
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126. സനസ്ഥമാനപത  മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  ഒരു  സമഗ  ഡമാറമാ
ബമാങക്ക്  തയമാറമാകന്നതുന  മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കക്ക്  നല്കുന്ന
സഹമായങ്ങള് കൂടതല് ഫലപ്രദമമായനി അവരനികലക്കക്ക് എതനികന്നതുനു
കവണനി എല്ലമാ രജനികസരഡക്ക് മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേള്കന ഫമാമനിലനി
കേമാരഡുകേള്  നല്കുകേയുന  പചെയ്യുന.   അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യങ്ങളന
മമാനവകശഷനിയുന  നല്കേനിപക്കമാണക്ക്  മതന്യഭവനുകേള്  കൂടതല്
പ്രവരതനക്ഷമമമാകന.  അരഹമമായ എല്ലമാ മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേള്കന
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  മപണ്ണണ്ണ  നല്കുന്നതമാണക്ക്.  മതന്യ
ബനനയമാനങ്ങള്ക്കക്ക്  ഡസ്പീസല്  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേളന സസ്വസ്പീകേരനികന.  

127. മതന്യബനന  സമാമഗനികേളപടെ  ഉടെമസ്ഥതയുള്ള  സജസ്പീവ
മതന്യപതമാഴനിലമാളനികേളപടെ അവകേമാശ സനരക്ഷണതനിനുന കേടെലനികലകളള
പ്രകവശനതനിനുന  സമുദവനിഭവങ്ങളപടെ  ഉപകയമാഗതനിനുമമായനി
സമഗമമായ ഒരു അകകേസ്വറനിയന് റനികഫമാനസക്ക് ആകക്ക് പകേമാണ്ടുവരമാന്
എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.  സമുദമതന്യവനിഭവ സനരക്ഷണതനില്
നനിലവനിലുള്ള പവല്ലുവനിളനികേപള കനരനിടന്നതനിനമായനി 1980 -പല കകേരള
മപപറന്  ഫനിഷനിനഗക്ക്  റഗുകലഷന്  ആകക്ക്  (KMFR  Act,  1980)
കഭദഗതനി പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

128. വനികദശ  മതന്യബനന  കേപ്പെലുകേള്/പലറര  ഓഫക്ക്  പപരമനിഷന്
(എല്.ഒ.പനി.)  കേപ്പെലുകേള്  എന്നനിവ  കകേരള  തസ്പീരതനിപന്റെ
പടെറനികട്ടമാറനിയല്  സമുദ  കമഖലയനില്  അതനിക്രമനിച  കേടെകന്നതക്ക്
നനികരമാധനികന്നതനിനുന,  മുരമാരനി  കേമ്മേനിറനിയുപടെ  ശനിപമാരശകേള്
അക്ഷരമാരതതനില്  നടെപ്പെനിലമാകന്നതനിനുന  എപന്റെ  സരക്കമാര
കകേന്ദ്ര സരക്കമാരനിപന്റെ പനിന്തുണ കതടന്നതമായനിരനികന.  മതന്യപതമാഴനിലമാളനി
കക്ഷമതനിനുന  വനികേസനതനിനുമുള്ള  പസമാപപസറനികേള്  ശക്തനി
പപ്പെടത്തുകേയുന,  പുനനഃസനഘടെനിപ്പെനികകേയുന  പചെയ്യുന്നതുന  കകേരള
മതന്യപതമാഴനിലമാളനി  കേടെമാശസ്വമാസകേമ്മേസ്പീഷപന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്
പുനനഃക്രമനികേരനികന്നതുമമാണക്ക്. സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ തസ്പീരകദശ കമഖലയുപടെ
പമമാതതനിലുള്ള ഏകേസ്പീകൃത വനികേസനതനിനമായനി എപന്റെ സരക്കമാര
ഒരു പ്രകതന്യകേ പമാകക്കജനിനക്ക് രൂപന നല്കുന.
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129. സമാരവത്രനികേമമായ  ഭവനനനിരമ്മേമാണതനിലൂപടെ  ഭൂരഹനിതരകന,
ഭവനരഹനിതരകന സമയബനനിതമമായനി വസ്പീടെക്ക് വച നല്കുന്നതനിനക്ക്
ഒരു  പദ്ധതനി  എപന്റെ  സരക്കമാര  സമമാരനഭനികന്നതമാണക്ക്.
ആദന്യപടെനിപയന്ന  നനിലയനില്,  സനസ്ഥമാനതക്ക്  ഭവന
രഹനിതരമായനിട്ടുള്ള  കുടനബങ്ങളപടെ  കൃതന്യമമായ  വനിവര  കശഖരണന
അടെനിയനരമമായനി  നടെത്തുന്നതുന,  സരക്കമാര  നനിശ്ചയനികന്ന
സുതമാരന്യമമായ മമാനദണ്ഡങ്ങപള അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനി ഗുണകഭമാക്തമാക്കളപടെ
ഒരു മുന്ഗണനമാപട്ടനികേ തയമാറമാകന്നതുമമാണക്ക്.  പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയക്ക്
ഇഉൗ വരഷന തപന്ന തുടെക്കന കുറനികന്നതമാണക്ക്.  കൂടെമാപത, സരക്കമാര
പദ്ധതനിയനിലുള്പപ്പെട്ടതുന  പൂരതനിയമാക്കമാതതുമമായ  വസ്പീടകേളപടെ
പൂരതസ്പീകേരണതനിനുന,  സബ്സനിഡനി  കുടെനിശ്ശേനികേ  വനിതരണന
പചെയ്യുന്നതനിനുന ഒരു പ്രകതന്യകേ പദ്ധതനി തയമാറമാകന്നതമാണക്ക്.

130. എല്ലമാവരകന തമാങ്ങമാവുന്ന പചെലവനിലുള്ള വസ്പീടകേള് നല്കുകേ എന്ന
ലക്ഷന്യന  സമാഷമാത്കേരനികന്നതനിനക്ക്  പ്രസ്പീഫമാബക്ക്  (Prefab)
സമാകങതനികേവനിദന്യ ജനകേസ്പീയമമാകന്നതമാണക്ക്.  സനസ്ഥമാനതക്ക് ഉടെനസ്പീളന
നനിരമ്മേമാണ  പ്രവരതനങ്ങളനില്  യുവജനങ്ങള്ക്കക്ക്  പരനിശസ്പീലനന
നല്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു പരനിപമാടെനി ഏപറടകന്നതമാണക്ക്.  

131. ഇതക്ക് പകരതനമായ ജനകേസ്പീയ വമാസ്തുശനില്പ്പെനി കഡമാ. ലമാറനികബക്കറുപടെ
നൂറമാന  ജനവരഷമമാണക്ക്.  പപമാതുനനിരമ്മേമാണ  പ്രവരതനികേളനില്
അകദ്ദഹതനിപന്റെ  പകേട്ടനിടെ  നനിരമ്മേമാണ  സമാകങതനികേ  വനിദന്യയക്ക്
പ്രമാമുഖന്യന  നല്കുകേ  എന്നതമായനിരനികന  അകദ്ദഹതനിനക്ക്
നല്കേമാവുന്ന ഏറവുന ഉചെനിതമമായ സ്മരണ.  നടെപ്പുവരഷന തപന്ന
ഇതു പ്രമാവരതനികേമമാക്കമാനമായനി എപന്റെ സരക്കമാര പരനിശ്രമനികന.
ലമാറനികബക്കകറമാടള്ള  ആദരസൂചെകേമമായനി,  പചെലവുകുറഞ്ഞെതുന
പരനിസ്ഥനിതനിയക്ക് അനുകയമാജന്യവുമമായ അകദ്ദഹതനിപന്റെ സമാകങതനികേവനിദന്യ
പ്രചെരനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  ലമാറനികബക്കര  ഇന്റരനമാഷണല്  സ്കൂള്
ഓഫക്ക്  ഹമാബനിറമാറക്ക്  സഡസ്പീസക്ക്  എന്ന  സ്ഥമാപനന  വളരതനി
പയടകന്നതമാണക്ക്.  



100 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 24,  2016 

സഹകേരണന

132. എപന്റെ സരക്കമാര,  നനിലവനിലുള്ള പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവരഗ്ഗ വനനിത
സഹകേരണ സനഘങ്ങപളയുന മമാരക്കറനിനഗക്ക് സഹകേരണ സനഘങ്ങപളയുന
ശക്തനിപപ്പെടത്തുവമാന്  ഉകദ്ദശനികന.  സഹകേരണ  വകുപ്പെക്ക്
ആവനിഷരനിച  പപജവപചക്കറനി  കൃഷനിപദ്ധതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി
'സുവരണ്ണന കഷമാപ്പുകേള്' തുടെങ്ങുന്നതമാണക്ക്.  സനസ്ഥമാനപത റബ്ബര
കേരഷകേപര  സഹമായനികന്നതനികലക്കക്ക്  കകേരള  കസറക്ക്  കകേമാ -
ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  റബ്ബര  മമാരക്കറനിനഗക്ക്  പഫഡകറഷന്  ലനിമനിറഡക്ക്
(RUBBERMARK)  മറക്ക് ഉല്പ്പെന്നങ്ങളനികലക്കക്ക് പപവവനിദ്ധന്യവല്ക്കരനിചക്ക്
നനിലവനിലുള്ള  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളപടെ  ഉല്പ്പെമാദനന  വരദ്ധനിപ്പെനികകേയുന
പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.

133. സഹകേരണ  കമഖലയനിപല  അപ്പെകേക്ക് സക്ക്  പഫഡകറഷനുകേപള
ശക്തനിപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.  സഹകേരണ  സനഘങ്ങപള  ഇ-കകേമാകമഴക്ക്
ആരനഭനികന്നതനിനുകവണനി  സജ്ജമമാകന്നതമാണക്ക്.   പ്രവരതന
സമാധന്യമമായ  രജനിസര  പചെയപപ്പെട്ട  എല്ലമാ  സഹകേരണ
സനഘങ്ങപളയുന  പ്രവരതനക്ഷമമമാകന്നതനിനുന  പ്രവരതന
രഹനിതമമായ സനഘങ്ങപള ലനികേസ്വനികഡറക്ക്  പചെയ്യുന്നതനിനുന പ്രകതന്യകേ
ശ്രമങ്ങള് നടെത്തുന്നതമായനിരനികന.

134. സനസ്ഥമാന,  ജനില്ലമാ  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേപള  സനകയമാജനിപ്പെനിചക്ക്
പപപ്രമമാറനി അഗനികേള്ചറല് കകേമാ-ഓപ്പെകററസ്പീവ്സക്ക് (PACs)-പയ ഒരു
അപ്പെകക്ക്  സ്ഥമാപനമമാകന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനിക്കക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര
ആരനഭന  കുറനികന.  ഇതക്ക്  ധനനനികക്ഷപങ്ങളന,  പക്രഡനിറ്റുന,
സനസ്ഥമാനതക്ക്  വളരതനിപകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുന  അടെനിസ്ഥമാന
സഉൗകേരന്യങ്ങളന  പ്രമാകദശനികേ  വനികേസനവുന  സമാരവതമായനി
ഉയരത്തുന്നതനിനുന  സഹമായനികന.  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളപടെ
കകേമാരബമാങനിനഗക്ക് ശനഖല നടെപ്പെനിലമാകന. സസ്വകേമാരന്യ പണമനിടെപമാടകേമാരുപടെ
പനിടെനിയനില്  നനിനന  പമാവപപ്പെട്ടവപര  സനരക്ഷനികന്നതനിനക്ക്,  ഒരു
വനിശമാല  വനിതരണ  കശഖരണ  ശനഖല  കുടനബശ്രസ്പീ  മനിഷപന്റെ
സഹമായകതമാപടെ നടെപ്പെനിലമാകന.
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135. കേമാരന്യക്ഷമമനില്ലമായ്മ അഴനിമതനി എന്നനിവ ബമാധനിക്കപ്പെട്ട കേണ്സനമര
പഫഡനിപന്റെ പ്രവരതനങ്ങള് പുനക്രമസ്പീകേരനികക്കണനിയനിരനികന്നതുന,
വനിലക്കയറന മൂലന കേഷ്ടപപ്പെടന്ന സമൂഹതനിപല,  പമാവപപ്പെട്ടവരുപടെ
കേഷ്ടപ്പെമാടകേള് പരനിഹരനികന്നതനിനക്ക്,  ചെനില്ലറ വന്യമാപമാര ശനഖലപയ
അരതവതമായ ഒരു സനവനിധമാനമമാക്കനി മമാറ്റുന്നതുമമാണക്ക്.

പതമാഴനിലുന പപവദഗക്ക് ദ്ധന്യവുന

136. എപന്റെ  സരക്കമാര,  ഇകപ്പെമാള്  സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ  പതമാഴനില്
ശക്തനിയുപടെ  പ്രധമാന  ഭമാഗമമായനിരനികന്ന  അനര  സനസ്ഥമാന
കുടെനികയറ  പതമാഴനിലമാളനികേപള  തനിരനിചറനിയുന്നതനിനുന,  രജനിസര
പചെയ്യുന്നതനിനുന  നടെപടെനികേള്  ആരനഭനികന.   അവരക്കക്ക്  കവണനി
എ.എ.ഡബന.എ.ഇസഡക്ക് (AAWAZ) എന്ന ഒരു പുതനിയ പദ്ധതനി,
ഒരു ആകരമാഗന്യ ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക് പദ്ധതനി,  പകേമാണ്ടുവരുവമാന് എപന്റെ
സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.  യുവജനങ്ങള്ക്കക്ക് കവണനിയുള്ള പപവദഗക്ക് ദ്ധന്യ
വനികേസന പദ്ധതനികേള്ക്കക്ക് ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതുന,  പപയനിസക്ക് പമന്റെക്ക്
ലനിങക്ക്ഡക്ക്  എനകപമായ്ബനിലനിറനി  കപ്രമാഗമാന  ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുമമാണക്ക്.
എപന്റെ  സരക്കമാര,  കുടെനികയറ  പതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  കക്ഷമതനിനുന
നനിയനണതനിനുമമായനി  ഒരു  സമഗ  നനിയമ  നനിരമ്മേമാണന
പകേമാണ്ടുവരുന.

137. വന്യമാവസമായനികേ  പരനിശസ്പീലന  സ്ഥമാപനങ്ങളപടെ  അടെനിസ്ഥമാന
സഉൗകേരന്യവുന,  മറ്റു സഉൗകേരന്യങ്ങളന അനമാരമാഷനനിലവമാരതനികലക്കക്ക്
ഉയരത്തുവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  പരനികശമാധനകേള്ക്കക്ക്
മുന്ഗണന  നല്കുവമാനുന  ലനഘനങ്ങള്  കേണ്ടുപനിടെനിക്കപപ്പെടകേയുന
ഉടെനടെനി തനിരുതപപ്പെടകേയുന പചെയ്യുനപവന്നക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുവമാനുന,
പവബക്ക്  എകനബനില്ഡക്ക്  റനിസക്ക്  കവയനിറഡക്ക്  ഇന്പസക്ഷന്  സസ്പീന
ഫമാക്ടറനികേളനില്  പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.  കകേരളതനിപല  ഫമാക്ടറനികേളനില്
നനികയമാഗനിക്കപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  പതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കക്ക്  ഒകകപ്പെഷണല്
പഹല്തക്ക് സരവസ്പീസക്ക് ലഭന്യമമാകന്നതനിനക്ക്, ഒകകപ്പെഷണല് പഹല്തക്ക്
ആന്റെക്ക്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  പപഹജനിന്  സരകവ  നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.
എന്റെരപ്രണരഷനിപ്പെനില്  അഭനിരുചെനിയുള്ള  ഭനിന്നകശഷനിക്കമാരമായ
ആളകേള്ക്കക്ക്,  അവരക്കക്ക്  ആവശന്യമമായ സമാമ്പതനികേ സഹമായവുന
പരനിശസ്പീലനവുന നല്കേനി ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിനുകവണനി 'പപകേവലന്യ'
പദ്ധതനി  ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.  കൂടതല്  പതമാഴനിലമാളനികേപള
എനകപമായസ്പീസക്ക് കപ്രമാവനിഡന്റെക്ക് ഫണക്ക് (ഇ.പനി.എഫക്ക്.), എനകപമായസ്പീസക്ക്
കസറക്ക്  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  (ഇ.എസക്ക്.പഎ.)  സസ്പീമുകേളനില്  പകേമാണ്ടു
വരുന്നതമാണക്ക്.
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പപമാതുമരമാമതക്ക്

138. പപമാതുമമാരമാമതക്ക്  പ്രവരതനികേളനില്,  നൂതനരസ്പീതനി  പകേമാണ്ടു
വരുകേയുന,  പ്രവരതന  കേമാരന്യക്ഷമത  വരദ്ധനിപ്പെനികകേയുന,
കേമാലതമാമസങ്ങള് ഇല്ലമാതമാകകേയുന,  നനിലവമാരന  ഉറപ്പെക്ക്  വരുത്തുകേയുന
പചെയ്യുന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന  സനസ്ഥമാനതക്ക്  പപമാതുമരമാമത്തു
പ്രവരതനികേളനിപല മൂലധന നനികക്ഷപതനിപന്റെ കതമാതനിനക്ക് ഇതുവപര
ഇല്ലമാത ഒരു കപ്രരകേശക്തനി നല്കേനി കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതനില്
ആയനിരനികന, പപമാതുമരമാമത്തു വകുപ്പെക്ക് ശ്രദ്ധ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതക്ക്.  

139. ഗുണനനിലവമാരന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിപന  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചള്ളതമാണക്ക്
പപമാതുമരമാമത്തു  കമഖലയനിപല  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  നയ
സമസ്പീപനപമന്നക്ക്  ഞമാന് ഉഉൗന്നനിപറയപട്ട.  എസനികമറക്ക്
തയമാറമാകന്നതനിനുന,  ഓണ്പപലന്  അനഗസ്പീകേമാരതനിനുന  കവണനി
പനി.ഡബന.ഡനി  (PWD)-യുന നമാഷണല് ഇന്ഫരമമാറനികേക്ക്  പസന്റെര
(NIC) -യുന  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുള്ള,  വന്യമാപകേമമായനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള,
പപപ്രസക്ക്  കസമാഫക്ക്  പവയര  (Project  Information  and  Cost
Estimation Software) കേമ്പനകൃട്ടരവത്കേരണ ബനില് തയമാറമാക്കല്
(e-bill),  ഇ-പമഷരപമന്റെക്ക്  ബുക്കക്ക്,  പുകരമാഗതനി  നനിരസ്പീക്ഷനിക്കല്,
ആസനികേളപടെ  ഡനിജനിറല്  പചെയല്  എന്നനിവ  ഉള്പപ്പെടന്ന,
വനികേസനതനിപന്റെ  രണമാന  ഘട്ടകതമാടകൂടെനി  കൂടതല്
വനികേസനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

140. പനി.ഡബന.ഡനി.  (PWD)-യമായുള്ള  പുതനിയ  കേസ്വമാളനിറനി
മമാനുവലനിപലയുന,  ലകബമാറട്ടറനി  മമാനുവലനിപലയുന  വന്യവസ്ഥകേള്
കൃതന്യമമായുന പമാലനികനപവന്നക്ക്,  എപന്റെ സരക്കമാര ഉറപ്പു വരുത്തുന.
ഇഉൗ നടെപടെനികേള്, ഇഉൗ വരഷന മുതല് പനി.ഡബന.ഡനി. (PWD)-യക്ക്
കേസ്പീഴനിലുള്ള  മരമാമത്തുകേള്കകവണനി  ഒരു  സസ്വതന  ഏജന്സനി
മുകഖന മൂന്നമാമപതമാരു തലതനില് കേസ്വമാളനിറനി ആഡനിറനിനഗക്ക് പകേമാണക്ക്
ശക്തനിപപ്പെടത്തുന.  കേസ്വമാളനിറനി  കേണ്കട്രെമാള്  ലമാബുകേള്  കകേന്ദ്ര
സരക്കമാരനിപന്റെ കേസ്വമാളനിറനി  കേണ്കട്രെമാള്  ഓരഗപപനകസഷനുകേളനില്
നനിന്നക്ക്  സമാക്ഷന്യപപ്പെടതലുകേള്  കനടന.  കലമാകേവന്യമാപകേമമായനി
പ്രമാമുഖന്യന കനടെനി വരുന്ന സപപസനബനിള് എനരജനി എഫനിഷന്യന്റുന,
പരനിസ്ഥനിതനി  സഉൗഹമാരദ്ദ  പകേട്ടനിടെ  നനിരമ്മേമാണവുന,  എന്ന
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ആശയതനിനക്ക്  അനുസൃതമമായനി  വരുന  വരഷങ്ങളനില്  PWD
ഏപറടകന്ന  എല്ലമാ  പുതനിയ  പകേട്ടനിടെ  നനിരമ്മേമാണങ്ങളപടെയുന
രൂപകേല്പനയനില്  ഗസ്പീന്  ബനില്ഡനിനഗക്ക്  കേണ്പസപ്റക്ക്സക്ക്
സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

141. പപമാതുമരമാമതക്ക്  വകുപ്പെക്ക്,  ഇഉൗ  വരഷന  സനസ്ഥമാനതക്ക്  കറമാഡക്ക്
സരകഫസനിങനിനുന/റസ്പീസരകഫസനിങനിനുന ഉപകയമാഗശൂനന്യമമായ പമാസനികേക്ക്
തുണ്ടുകേള്  ഉപകയമാഗനിചക്ക്,  കുറഞ്ഞെതക്ക്  100  കേനി.മസ്പീ.  കറമാഡുകേള്
ഏപറടതക്ക്  നടെപ്പെനിലമാകന്നതുമമാണക്ക്.  പമാസനികേക്ക്  കവസക്ക്
നനിരമ്മേമാരജ്ജനപത സനബനനിച പമാരനിസ്ഥനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങള് ഒരു
പരനിധനിവപര  പരനിഹരനികവമാന്  കൂടെനി  ഇതക്ക്  സഹമായനികന്നതുന,
അതക്ക്  കറമാഡക്ക്  പണനികേള്ക  കവണനി  കഹമാട്ടക്ക്  ബനിറ്റുമനിനസക്ക്
മനികറുകേളനില് കവസക്ക് പമാസനിക്കനിപന്റെ ഉപകയമാഗപത സനബനനിച
ഇനന്യന്  കറമാഡക്ക്  കകേമാണ്ഗസനിപന്റെ  ശനിപമാരശകേള്ക്കക്ക്
അനുസൃതമമായനിരനികന്നതുമമാണക്ക്.

142. ഇഉൗ  വരഷന,  ഏകേകദശന  500  കേനി.മനി.  പപദരഘന്യമുള്ള  കറമാഡക്ക്
റസ്പീസരപപഫസക്ക്  പചെയ്യുന്നതനിനുകവണനി  ഭമാരതക്ക്  പപകട്രെമാളനിയന
കകേമാരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡക്ക്  (BPCL)  ഉല്പമാദനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള
എന്.ആര.എന.ബനി.  (Natural  Rubber  Modified  Bitumen)
ഉപകയമാഗപത  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികവമാന്,  എപന്റെ  സരക്കമാര
ഉകദ്ദശനികന.

143. വനികേസനന  തസ്വരനിതപപ്പെടത്തുവമാന്  പ്രമാകദശനികേ  അസനസ്കൃത
വസ്തുക്കപള ഉപകയമാഗനികന്നതുന, പരനിസ്ഥനിതനി സഉൗഹമാരദ്ദപരവുമമായ
കകേമാസക്ക് ഇഫക്ടസ്പീവക്ക് പടെകകമാളജസ്പീസക്ക് വന്യമാപകേമമായനി സസ്വസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്.
ഇതനില്  കറമാഡക്ക്  നനിരമ്മേമാണതനിനക്ക്  റബ്ബര,  പമാസനികേക്ക്,  കേയര,
ജനികയമാപടെകക്ക്റയനില്സക്ക് എന്നനിവയുപടെ ഉപകയമാഗവുന പപമാതുപകേട്ടനിടെങ്ങളനില്
ഗസ്പീന് പടെകകമാളജനിയുപടെ ഉപകയമാഗവുന മുതലമായവയുന ഉള്പപ്പെടന.
എപന്റെ സരക്കമാര, ആദന്യപത ആറുമമാസങ്ങളനില്തപന്ന, വന്യതന്യസ
നനിരമ്മേമാണ പ്രവൃതനികേളനില് അങ്ങപനയുള്ള സമാകങതനികേ വനിദന്യകേപള
സമയബനനിതമമായനി  തനിരനിചറനിയുന്നതുന,  സമയബനനിതമമായനി
തനിരനിചറനിഞ്ഞെക്ക് അതരന സമാകങതനികേ വനിദന്യകേള് സസ്വസ്പീകേരനികന്നതക്ക്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമമാണക്ക്.  
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144. ഇഉൗ  വരഷന  പനി.ഡബന.ഡനി.  (PWD)  വകുപ്പെനിപന്റെ
ഉടെമസ്ഥതയനിലുള്ളതുന  അതക്ക്  പരനിപമാലനിചക്ക്  വരുന്നതുമമായ
നനിലവനിലുള്ള  പമാലങ്ങളപടെയുന  കറമാഡുകേളപടെയുന  ജനി.പഎ.എസക്ക്.
(GIS)  മമാപ്പെനിങക്ക്  പൂരതസ്പീകേരനികകേയുന,  നനിലവനിലുള്ള
കറമാഡുകേളപടെയുന  പമാലങ്ങളപടെയുന  എല്ലമാ  കഡറയുന  അപ്കഡറക്ക്
പചെയ്യുന്നതുന,  എല്ലമാ  കറമാഡുകേളപടെയുന  ജനി.പഎ.എസക്ക്.  (GIS)
മമാപ്പെനിങക്ക്  പൂരതസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്.  പനി.ഡബന.ഡനി.  (PWD)-യുന
തകദ്ദശ  സരക്കമാരുകേളന  പരനിപമാലനിച  വരുന്നതുന  അവയുപടെ
ഉടെമസ്ഥതയനിലുള്ളതുമമായ എല്ലമാ കറമാഡുകേളപടെയുന വനിശദമാനശങ്ങള്
കേമാണനികന്ന  കബമാരഡുകേള്  സ്ഥമാപനികന്ന  നടെപടെനി
എടകന്നതമാണക്ക്.

145. ഇതനികനമാടെകേന  തയമാറമാക്കപപ്പെട്ട  ഡനി.പനി.ആര.  (DPR)
അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനി  തനിരുവനനപുരത്തുന,  കകേമാഴനികക്കമാട്ടുന  പപലറക്ക്
പമകട്രെമാ  ഉദന്യമവുമമായനി,  എപന്റെ  സരക്കമാര  മുകന്നമാട്ടക്ക്  കപമാകുന.
അടെനിയനര  നടെപടെനിപയന്ന  നനിലയനില്,   തനിരുവനനപുരപത
ശ്രസ്പീകേമാരന്യത്തുന,  ഉളരുന,  പട്ടത്തുന,  തമ്പമാനൂരുന  നമാലക്ക്  ദഫ
ഓവറുകേളപടെ കജമാലനി നടെപ്പു വരഷന തപന്ന ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

146. പനി.ഡബന.ഡനി.  (PWD)  പ്രവൃതനികേളനില് കസമാഷന്യല് ആഡനിറനിങക്ക്
സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

147. കകേരളതനിപല  പപമാതുമരമാമത്തു  വകുപ്പെനിനക്ക്  വളപര  സമ്പന്നവുന
പ്രമാഗല്ഭന്യവുമുള്ള ഒരു കൂട്ടന  എന്ജനിനസ്പീയരമമാര  ഉപണന്നക്ക്  എപന്റെ
സരക്കമാര വനിശസ്വസനികന.  ഇഉൗ എന്ജനിനസ്പീയരമമാപര കശ്രഷമമായനി
ആദരനിക്കപപ്പെടന്ന  നമാഷന്  ബനില്ഡനിങ്ങക്ക്  കകേഡര  ആയനി
രൂപമാനരപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.

ഗതമാഗതന

148. കമമാകട്ടമാര വമാഹന വകുപ്പെനില് ആധുനനികേവത്കേരണതനിനമായനിരനികന
ഉഉൗന്നല് നല്കുകേ.  പപമാതു സസ്വകേമാരന്യ പങമാളനിതന (PPP)  മമാതൃകേ
പനിന്തുടെരന്നക്ക്  ഏഴക്ക്  സ്ഥലങ്ങളനില് കൂടെനി  പപഡ്രെെവര പടെസനിങക്ക്,  ടെമാകനി
പവഹനിക്കനിള്  പടെസനിങക്ക്  കസഷനുകേള്  സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.
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സ്മമാരട്ടക്ക്  കേമാരഡുകേള്  അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനി  പപഡ്രെെവനിനഗക്ക്
പപലസന്സുകേളന  രജനികസ്ട്രേഷന്  സരട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളന  നല്കുന്നതമാണക്ക്.
കറമാഡക്ക്  സുരക്ഷമാ  പ്രവരതനങ്ങളനില്  സ്കൂള്  കുട്ടനികേപള
പരനിശസ്പീലനിപ്പെനികന്നതനിനുകവണനി, ഒരു 'കറമാഡക്ക് കസഫനി കകേമാരപ്പെക്ക്സക്ക് '
രൂപവത്കേരനികന്നതമായനിരനികന.   പഉൗരന്മമാരക്കക്ക്  കവഗതനിലുള്ള
ഒരു  കസവനന  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന്  കൂടതല്  'ഇ  -സരവസ്പീസുകേള്'
നല്കുടുന്നതമാണക്ക്.  പമചപപ്പെട്ട  കറമാഡക്ക്  സുരക്ഷയന  സുരക്ഷനിതതസ്വന
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനു  പ്രകതന്യകേനിചന,  സസ്പീകേളപടെ  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനു  കവണനി  പപമാതുഗതമാഗതകസവനങ്ങളനില്
കഗമാബല്  പപമാസനിഷനനിനഗക്ക്  സനിസന  (GPS)  ട്രെമാക്കനിനഗക്ക്  സനിസന
സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.  ആകട്ടമാപമമാപപബലുകേള്മൂലന  ഉണമാകുന്ന
പരനിസ്ഥനിതനി ആഘമാതന കുറയന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി,  പപമാലനഷന്
പടെസനിങ്ങക്ക്  പസന്റെറുകേപള  നനിരസ്പീക്ഷനികന്നതനിനുകവണനി  ഒരു
കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  നനിരസ്പീക്ഷണ  സനവനിധമാനവുന  പപമാലനഷന്
സരട്ടനിഫനിക്കറക്ക് നല്കേലുന പരനിഗണനയനിലമാണക്ക്.

149. കഫമാരട്ടക്ക്  പകേമാചനിയനിപല  കബമാട്ടപകേടെതനിപന  തുടെരന്നക്ക്,  ഇരട്ട
എഞനിനുന ഇരട്ട ഹള്ളുമുള്ള 9 കേട്ടമാമരന് പവസല്സുകേളന ഒരു ഹള്
ഉള്ള  5  കേട്ടമാമരന്  പവസലുകേളന  ജലഗതമാഗത  വകുപ്പെനിനക്ക്
വമാങ്ങുവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  അടെനിയനര
സമാഹചെരന്യങ്ങപള  കനരനിടെമാന്  അഞക്ക്  രക്ഷമാ  കബമാട്ടുകേള്  കൂടെനി
വമാങ്ങുന്നതമാണക്ക്.  കസഷനനിലുന  യമാത്രയനിലുന  അടെനിയനര
ഘട്ടങ്ങളനില് പവസലുകേളനിലുന കസഷനുകേളനിലുന ഉള്ള വനിവനിധ രക്ഷമാ
ഉപകേരണങ്ങളപടെ  ഉപകയമാഗപത  സനബനനിചക്ക്  യമാത്രക്കമാരക്കക്ക്
അറനിവക്ക്  നല്ക്കുന്നതനിനുന ജനി.പനി.എസക്ക്.  (GPS)  പവസല് ട്രെമാക്കനിനഗക്ക്
സനിസവുന പവസലുകേളനിപല ഡനികസ്പ്ലേ സനിസവുന കപമാലുള്ള ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള് സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.

150. സനസ്ഥമാനപത  പ്രധമാന  നഗരങ്ങളനില്  കേനപ്രസഡക്ക്  നമാചെസ്വറല്
ഗന്യമാസക്ക്  (CNG)  ബസ്സുകേള്  പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുന,  അതുകപമാപല
തപന്ന  ബമാററനികേള്  ഉപകയമാഗനിചക്ക്  ഇലകനികേക്ക്  ബസ്സുകേള്
പ്രവരതനിപ്പെനികന്നതനിപന്റെ  സമാധന്യത  വനിലയനിരുത്തുവമാനുന
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കവണനിയുള്ള കകേരള കസറക്ക് കറമാഡക്ക് ട്രെമാന്കസമാരട്ടക്ക് കകേമാരപ്പെകറഷപന്റെ
(KSRTC)  ഒരു  നനിരകദ്ദശന  എപന്റെ  സരക്കമാര
പരനിഗണനികന്നതമാണക്ക്.   കകേരള  അരബന്  കറമാഡക്ക്  ട്രെമാന്കസമാരട്ടക്ക്
കകേമാരപ്പെകറഷപന്റെ  (KURTC)  മുഖമാനരന  ഉള്ള  ആധുനനികേ
സഉൗകേരന്യങ്ങകളമാപടെ  പപമാതു  ഗതമാഗത  സഉൗകേരന്യങ്ങള്
പമചപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.  പമകട്രെമാ  പറയനില്  പദ്ധതനിയുമമായനി
ബനപപ്പെടതനി,  ഇലകനികേക്ക്,  സനി.എന്.ജനി.  (CNG)  ബസക്ക്
സരവസ്പീസുകേള് ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.

151. കവഗതകയറനിയതുന  ആധുനനികേവുമമായ  78  കബമാട്ടുകേള്  നല്കേനി
പകേമാണ്ടുന,  38  പുതനിയ  പജട്ടനികേള്  നനിരമ്മേനിചപകേമാണ്ടുന  വനിശമാല
പകേമാചനി പ്രകദശത്തുള്ള കേമായലനിപന്റെയുന ജലപമാതകേകളമാടന കചെരന്നക്ക്
പകേമാചനി  പമകട്രെമാ  പറയനില്  കകേമാരപ്പെകറഷപന്റെ  നടെപ്പെമാകക്കണതമായ
പ്രകവശന അടെനിസ്ഥമാന സഉൗകേരന്യന സൃഷ്ടനിചപകേമാണ്ടുന ഇന്റെകഗറഡക്ക്
വമാട്ടര  ട്രെമാന്കസമാരകട്ടഷന്  കപ്രമാജക്ടക്ക്  നടെപ്പെനിലമാക്കനി  തുടെങ്ങുവമാന്
ഉകദ്ദശനികന.   ഭമാരത  സരക്കമാരനില്  നനിനന  മുറപ്രകേമാരമുള്ള
അനഗസ്പീകേമാരന  കനടെനിയ  കശഷന  2024  കകേമാടെനി  രൂപയുപടെ  മതനിപ്പെക്ക്
പചെലവനില്  പകേമാചനി  പമകട്രെമാ  പറയനില്  പമാത  കേമാക്കനമാട  വപര
നസ്പീട്ടുന്ന  കജമാലനി  ഇഉൗ  വരഷന  ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.   പകേമാചനി
പമകട്രെമാ  പറയനില്  പദ്ധതനിയുപടെ  വമാണനിജന്യ  അടെനിസ്ഥമാനതനിലുള്ള
ആദന്യഘട്ടതനിപന്റെ  പ്രവരതനന,  2017  വരഷതനിപന്റെ  ആദന്യ
പകുതനിയനില് ഭമാഗനികേമമായനി ആരനഭനികവമാന് നനിശ്ചയനിചനിരനികന.

152. കേണ്ണൂരനിപല  ഗസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡക്ക്  എയരകപമാരട്ടക്ക്  പദ്ധതനി  എന്ന  സസ്വപ
പദ്ധതനി  2017  പഫബ്രുവരനികയമാപടെ  പൂരതനിയമാകന്നതുന,  ഇഉൗ
സമാമ്പതനികേ വരഷന തപന്ന അവനിപടെ നനിനന വനിമമാന സരവസ്പീസക്ക്
ആരനഭനികവമാനുന കേഴനിയുന്നതുമമാണക്ക്.

153. പകേമാചനി അനമാരമാഷ വനിമമാനതമാവളന ലനിമനിറഡക്ക് ഏകേകദശന  15
ലക്ഷന  ചെതുരശ്ര  അടെനി  വനിസസ്പീരണ്ണമുള്ള  അതനിപന്റെ  3 - ാാമപത
പടെരമനിനല്  പൂരതനിയമാകന്ന  പ്രക്രനിയയനിലമാണക്ക്.  ഏകേകദശന  15
ലക്ഷന  ചെതുരശ്ര  അടെനി  വനിസസ്പീരണ്ണമുള്ള  പുതനിയ  പടെരമനിനലനില്
നനിനന  2016  പസപ്റനബകറമാപടെ  വനിമമാന  സരവസ്പീസക്ക്
ആരനഭനിക്കമാനമാകുപമന്നക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷനികന.
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154. സനസ്ഥമാനതനിനക്ക്  വരദമാനമമായനി  കേനിട്ടനിയ  കേനമാലുകേളപടെയുന

കേമായലുകേളപടെയുന  ജലമാശയങ്ങളപടെയുന  കശ്രഷമമായ  ശനഖല

പരമമാവധനി  ഉപകയമാഗപപ്പെടത്തുന്നതനിനക്ക്,  എപന്റെ  സരക്കമാര

ലക്ഷന്യമനിടന.   ഭമാവനിയനില്  ജലപമാതകേള്  വഴനി  ജലഗതമാഗതവുന

വനികനമാദ  സഞമാരവുന  അഭനിവൃദ്ധനിപപ്പെടത്തുന്നതക്ക്  ലക്ഷന്യമനിട്ടക്ക്

ഉള്നമാടെന് ജലപമാതകേള് വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിലമായനിരനികന  ശ്രദ്ധ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതക്ക്.  

155. വടെക്കക്ക്  കഹമാസ്ദുരഗക്ക്  മുതല്  പതക്കക്ക്  കകേമാവളന  വപര  നസ്പീണ്ടു

കേനിടെകന്ന ഉള്നമാടെന് ജലപമാതകേളപടെ,  പതക്കക്ക് വടെക്കക്ക് ഇടെനമാഴനി,

മുഴവനുന  മൂന്നക്ക്  വരഷതനിനുള്ളനില്  ഒരു കദശസ്പീയ  ജലപമാതയമായനി

പ്രഖന്യമാപനികവമാന്  കേഴനിയുന  എന്ന  രസ്പീതനിയനില്  പവസക്ക്  കകേമാസക്ക്

നമാഷണല്  വമാട്ടര  കേനമാലനിപന,  പതക്കക്ക്  പകേമാല്ലതനിനുന  വടെക്കക്ക്

കകേമാട്ടപ്പുറതനിനുന  അപ്പുറകതക്കക്ക്,  ക്രമമാനുഗതമമായനി  നസ്പീട്ടുന്നതനിനക്ക്

നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.   പവസക്ക്  കകേമാസക്ക്  കേനമാലനിപന്റെ

വടെകേര  –  മമാഹനി  ഭമാഗവുന  പകേമാല്ലന  -  കകേമാവളന  ഭമാഗവുന,

പകേമാല്ലനകതമാടന  വസ്പീതനികൂട്ടലുന  കുറുപകേയുള്ള  നനിരമ്മേനിതനിയുന

പൂരതനിയമാകന്നതമാണക്ക്.   മമാഹനി   -   വളപ്പെട്ടണന  ഭമാഗതനിപന്റെ

വനിശദമമായ പരനികശമാധനയുന നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  

ജലവനിഭവങ്ങള്

156.  എപന്റെ സരക്കമാര,  സനകയമാജനിത ജല വനിഭവ സനരക്ഷണതനിലുന

പരനിപമാലനതനിലുന  നദനികേളപടെ  പുനരുജ്ജസ്പീവനതനിലുന,  ജല

വനിതരണ പദ്ധതനികേളപടെ വന്യമാപനതനിലുന ശ്രദ്ധ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

ജല  സനരക്ഷണതനിപന്റെ  അടെനിസ്ഥമാന  ഘടെകേന  നസ്പീരതടെങ്ങള്

എന്ന  നനിലയനില്,  നസ്പീരതടെങ്ങപള  നദസ്പീതടെങ്ങളനികലക്കക്ക്

സനകയമാജനിപ്പെനിചമായനിരനികന  ജലസനരക്ഷണ  പരനിപമാലന

ശ്രമങ്ങള്കള്ള പ്രധമാന ശ്രദ്ധ.



108 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 24,  2016 

157. എപന്റെ  സരക്കമാര,  തകദ്ദശ  സസ്വയനഭരണ  സ്ഥമാപനങ്ങളപടെ
സഹമായകതമാപടെ  കുളങ്ങളപടെയുന  കേനിണറുകേളപടെയുന
പുനരുജ്ജസ്പീവനതനിനുന,  മഴപവള്ള  കശഖരണതനിലൂപടെ  ജല
സനരക്ഷണതനിനുന  റസ്പീചെമാരജ്ജനിനുന  കപ്രമാതമാഹനന  നല്കുന്നതമാണക്ക്.
പ്രമാകദശനികേ  ജല  ആവശന്യതനികലക്കക്ക്  കുളങ്ങളപടെ
സനകയമാജനതനിനുള്ള സമാദ്ധന്യതകേള് ആരമായുന്നതമാണക്ക്.  പ്രധമാന്
മനനി  കൃഷനി  സനിന്ജമായ  കയമാജന  (PMKSY)  നല്ല  നനിലയനില്
ഉപകയമാഗനിപപ്പെടതനിപക്കമാണക്ക്  കുളങ്ങപള  ജലകസചെന  കസമാതസ്സുകേള്
ആക്കനി വനികേസനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  ജല സനരക്ഷണ ഉപമാധനികേളമായ
റഗുകലററുകേള്,  മനിനനി  ഡമാമുകേള്,  തടെയണകേള്  കപമാലുള്ള
ജലസനഭരണ  നനിരമ്മേനിതനികേളപടെ  ഒരു  കശ്രണനി  നദനികേളനിപല
അനുകയമാജന്യമമായ സ്ഥലങ്ങളനില് നനിരമ്മേനികന്നതമാണക്ക്.

158. എപന്റെ  സരക്കമാര,  ഭൂഗരഭജല  പരനിപമാലനതനിനക്ക്,  അകേസ്വനിഫര
മമാപ്പെനിനഗുന  ഭൂഗരഭ  ജല  റസ്പീചെമാരജന  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  ശമാസസ്പീയ
തതസ്വങ്ങള്,  ഭൂഗരഭ  ജല  സനരക്ഷണതനിനക്ക്  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതനിനക്ക്
ഉകദ്ദശനികന.  ഭൂഗരഭജലതനിപന്റെയുന  ഉപരനിതല  ജലതനിപന്റെയുന
സനകയമാജനിത  ഉപകയമാഗപത  കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.
ജലമാശയങ്ങളനിപല  മലനിനസ്പീകേരണന  പരനിഹരനികവമാന്  തകദ്ദശ
സസ്വയനഭരണ  സ്ഥമാപനങ്ങളമമായനി  കചെരനപകേമാണ്ടുള്ള  ഒരു
പങമാളനിത സമസ്പീപനന സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

159. 'കകേരള  വമാട്ടര  റനികസമാരസസക്ക്  ഇന്ഫരകമഷന്  സനിസ'പത
ജലപരനിപമാലന  തസ്പീരുമമാനങ്ങപള  സുഗമമമാകന്നതനിനുള്ള,  ഒരു
ഉപമാധനിയമായനി വനികേസനിപ്പെനിപചടകന്നതമാണക്ക്. നദനികേളനിപല ജലസനരക്ഷണ
സനവനിധമാനങ്ങളമായ റഗുകലററുകേള്, മനിനനി ഡമാമുകേള്, തടെയണകേള്
കപമാലുള്ള  സനഭരണ  നനിരമ്മേനിതനികേളപടെ  നനിരമ്മേമാണന,  നസ്പീരതടെ
നദസ്പീതടെതലങ്ങളനിലുള്ള ജലസനരക്ഷണ നടെപടെനികേള് എന്നനിവയമായനിരനികന
ഉഉൗന്നല് നല്കേപപ്പെടന്ന കമഖലകേള്.

160. ഗുണനനിലവമാരന ഉറപ്പു വരുതപപ്പെട്ട കുടെനിപവള്ളന സമാരവത്രനികേമമായനി
ലഭന്യമമാകന്നതനിനക്ക്,  ജലവനിതരണ  പദ്ധതനികേളപടെ  വന്യമാപ്തനി
വരദ്ധനിപ്പെനികവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.  നനിലവനിലുള്ള
ശുദ്ധ  ജല  വനിതരണതനിപന്റെ  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യങ്ങളപടെ
പുനനഃസ്ഥമാപനന/പമചപപ്പെടതല് എന്നതനിപന അടെനിസ്ഥമാനപപ്പെടതനിയമാണക്ക്
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ഇതനിനമായുള്ള തനന.  കകേരള വമാട്ടര അകതമാറനിറനിയുപടെ ഇകപ്പെമാള്
തുടെരനപകേമാണനിരനികന്ന  പദ്ധതനികേള്  പൂരതസ്പീകേരനികകേയുന
കേമ്മേസ്പീഷന്  പചെയ്യുകേയുന  പചെയ്യുന്നതു  വഴനി  കകേരളതനിപന്റെ
ജനസനഖന്യയനില്  60%  സുരക്ഷനിതമമായ  പപപപ്പെനിലൂപടെയുള്ള
കുടെനിപവള്ള  വനിതരണതനിനക്ക്  പ്രമാപന്യത  കനടന്നതമാണക്ക്.   തകദ്ദശ
സ്ഥമാപനങ്ങള്ക്കക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കേനിപകേമാണക്ക്,  സുരക്ഷനിത  ജല
വനിതരണന  മറക്ക്  ഏപതമാരു  പദ്ധതനിയനിലുന  ഉള്പപ്പെടെമാത
കശഷനികന്ന ജനവനിഭമാഗതനിനക്ക് എതനികന്നതനിനക്ക് കവണനി പുതനിയ
പദ്ധതനികേള് ഏപറടകന്നതമാണക്ക്.

161. തസ്പീരകദശ മപണ്ണമാലനിപ്പെക്ക് എന്ന ഗുരുതരമമായ പ്രശ്നന കനരനിടന്നതനിനക്ക്,
പ്രമാകദശനികേമമായനി  കയമാജനിചതുന  പചെലവക്ക്  കുറഞ്ഞെതുമമായ  ഗസ്പീന്
പടെകകമാളജനികേളപടെ  ഒരു  മനിശ്രണന  ഉപകയമാഗനിചപകേമാണ്ടുള്ള
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.

അനരസനസ്ഥമാന നദസ്പീജലന

162. മുല്ലപപരനിയമാര  ഡമാമനിപന  സനബനനിചക്ക്  നനിയമസഭ  പമാസമാക്കനിയ
പ്രകമയതനില്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉറചനനില്കന.  എന്നനിരുന്നമാലുന
സുപ്രസ്പീന  കകേമാടെതനി  വനിധനിനന്യമായപത  തുടെരനണമായ  നനിയമവശന
പരനിഗണനിചക്ക്  അണപക്കട്ടനിപന്റെ  സുരക്ഷ,  ബലന,  ആയുസക്ക്
അതുകപമാപലതപന്ന  ഇതു  സനബനനിച  പരനിഹമാരമമാരഗ്ഗങ്ങളന
തനിട്ടപപ്പെടത്തുന്നതനികലക്കക്ക് ലഭന്യമമാകുന്ന മനികേച വനിദഗര അടെങ്ങുന്ന
ഒരു  പുതനിയ  മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപനിനറനി  ടെസ്പീമനിപന്റെ  ആവശന്യകേത
സ്ഥമാപനികന്നതനില്  എപന്റെ  സരക്കമാര  നനിയമപരമമായനി
ശ്രദ്ധപതനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.

ഉഉൗരജ്ജന

163. മനിതമമായ നനിരക്കനില് എല്ലമാവരകന പപവദക്യുതനി ലഭന്യമമാകന്നതനിനക്ക്
സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ ഉഉൗരജ്ജ സുരക്ഷ നനിലനനിരതനിപക്കമാണക്ക് ഒരു
സുസ്ഥനിര  വനികേസന  മമാതൃകേ  പനിന്തുടെരുന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര
പ്രതനിജമാബദ്ധവുന,  2017-ഒമാട  കൂടെനി  സനസ്ഥമാനപത  എല്ലമാ
വസ്പീടകേളന  പപവദക്യുതസ്പീകേരനികകേയുന  ഇഉൗ  കനട്ടന  പപകേവരനികന്ന
രമാജന്യപത ആദന്യസനസ്ഥമാനന ആയനി തസ്പീരുകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.
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164. ഉഉൗരജ്ജഭദത  എന്ന  ലക്ഷന്യന  പനിന്തുടെരുന്നതനില്  പരമ്പരമാഗത
ഉഉൗരജ്ജ  കസമാതസ്സുകേപള  അവഗണനിക്കമാനമാകേനില്ലമാപയന്ന  ഉറച
വനിശസ്വമാസമമാണക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാരനിനുള്ളതക്ക്  അതുപകേമാണക്ക്
പരനിസ്ഥനിതനിയനില് വളപര കുറഞ്ഞെ ആഘമാതന ഉണമാകന്ന കൂടതല്
ജലപപവദക്യുത പദ്ധതനികേളന കുറഞ്ഞെതക്ക് ഒരു പുതനിയ പതരമല് പവര
പമാപന്റെങനിലുന  എങ്ങപന  ഏപറടക്കമാനമാകുന  എന്നതക്ക്  ബനപപ്പെട്ട
തല്പര കേക്ഷനികേളമമായനി തുടെരന്നക്ക് ആകലമാചെനികന്നതമാണക്ക്. 2020 ഓടകൂടെനി
പമമാതന  ഉപകഭമാഗതനിപന്റെ  കുറഞ്ഞെതക്ക്  10  ശതമമാനപമങനിലുന
പുനരുത്പമാദകേ ഉഉൗരജ്ജ കസമാതസ്സുകേളനില് നനിനന  കേപണത്തുന്നതക്ക്
ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനമായനി,  പുനരുത്പമാദകേ  കസമാതസ്സുകേളനില്
നനിനള്ള  ഉഉൗരജ്ജ  ഉത്പമാദനന  ദ്രുതഗതനിയനില്  ആകന്നതമാണക്ക്.
കേമാസരകഗമാഡക്ക്, 200  പമഗമാവമാട്ടക്ക് കസമാളമാര പമാരക്കക്ക് സ്ഥമാപനികകേ
എന്നതമാണക്ക്  ഉടെനടെനി  പചെകയണ  പ്രധമാന  ഉദന്യമന.  കൂടെമാപത
കേനമാലുകേപള  ഉപകയമാഗനിചക്ക്  സഉൗകരമാരജ്ജ  ഉല്പ്പെമാദനന
വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിപന്റെ സമാധന്യത ആരമായുന്നതമാണക്ക്.

165. കകേരളതനിപന്റെ  വനിതരണ സനവനിധമാനന  ഉഉൗരജ്ജ  ഇറകമതനിപയ
വളപരയധനികേന ആആ്രശയനിചനിരനികന. നമ്മുപടെ ഉഉൗരജ്ജ ഇറകമതനിയക്ക്
നനിരണ്ണമായകേമമാകുന്ന 400  പകേ വനി ഇടെമണ് -പകേമാചനി ട്രെമാന്സ്മനിഷന്
പപലനനിപന്റെ സമയബനനിതമമായ നടെപ്പെമാക്കല് ഏപറടക്കമാന് എപന്റെ
സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.  കകേരള സനസ്ഥമാന പപവദക്യുതനി കബമാരഡക്ക്
ലനിമനിറഡക്ക്,  വനിനന്യസനിക്കപപ്പെട്ട ഉപകേരണങ്ങള് പരനിഷരനിചപകേമാണക്ക്
ഒകര  പപററക്ക്  ഓഫക്ക്  കവ  (ROW)-യനിലൂപടെ  കൂടതല്  ഉഉൗരജ്ജന
പകേമാണ്ടുകപമാകുന്നതനിനുള്ള ട്രെമാന്സ്ഗനിഡക്ക്  2.0  എന്ന ഒരു നൂതന
പദ്ധതനിയനില് പകേ.എസക്ക്.ഇ.ബനി.എല്. (KSEBL)  ഏരപപ്പെട്ടനിരനികകേയമാണക്ക്.
ഉഉൗരജ്ജ ഇറകമതനിയമായനി സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ വനിതരണ കശഷനി
വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  പവരഗനിഡക്ക്  കകേമാരപ്പെകറഷനനിലൂപടെ  പപഹ
കവമാള്കട്ടജക്ക്  ഡയറകക്ക്  കേറണക്ക്  കപ്രമാജകക്ക്  (HVDC)  പദ്ധതനി
നടെപ്പെമാകന.

166.  ഉഉൗരജ്ജ വനിതരണ ശന്യനഖല നവസ്പീകേരനിചന ഘട്ടനഘട്ടമമായനി സ്മമാരട്ടക്ക്
ഗനിഡക്ക് നടെപ്പെനിലമാക്കനിയുന സനസ്ഥമാനപത ഉഉൗരജ്ജ വനിതരണതനിപന്റെ
ഗുണനനിലവമാരന  പമചപപ്പെടത്തുന്നതനിനക്ക്,  എപന്റെ  സരക്കമാര
പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്.  കൂടെമാപത  ഉപകഭമാക്തമാവനിപന്റെ  ചുറ്റുപമാടകേളനില്
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തപന്ന  പുനരുല്പ്പെമാദകേ  ഉഉൗരജ്ജതനിപന്റെ  സനകയമാജനന  ഇതക്ക്
സമാധന്യമമാകന.  ഉപകഭമാക്തമാക്കള്ക്കക്ക്  പുതനിയ  കസവനങ്ങള്
ലഭന്യമമാകുന്നതനിനക്ക്,  പകേ.എസക്ക്.ഇ.ബനി.എല്.  (KSEBL)-പന്റെ
പഎ.റനി.  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യന  വനികേസനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.
കൂടെമാപത  അഡസ്വമാന്സ്ഡക്ക്  റനിസരചക്ക്  ആന്ഡക്ക്  ഡവലപ്പെക്ക്പമപന്റെ
പസന്റെര  ഇന്  ഇലകനിക്കല്  പവര  സനിസന  (AR  &  DCE)
സ്ഥമാപനികവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.

167. കുട്ടനികേളനില്  ഉഉൗരജ്ജ  സനരക്ഷണ  സനസമാരന  സന്നനികവശനി
പ്പെനികന്നതനിനക്ക്  എല്ലമാ  അപ്പെര  പപപ്രമറനി  സ്കൂളകേളനിലുന
പപഹസ്കൂളകേളനിലുന എനരജനി മമാകനജക്ക് പമന്റെക്ക് പസന്റെര വഴനി എനരജനി
സ്മമാരട്ടക്ക് സ്കൂള് പരനിപമാടെനി വന്യമാപനിപ്പെനികന. 

168. 2  മുതല്  100  M  വപര  കശഷനിയുള്ള  ഗനിഡക്ക്  ഇന്റെര-ആകസ്പീവക്ക്
കസമാളമാര  കഫമാകട്ടമാകവമാള്ട്ടനികേക്ക്  (SPV)  ഉഉൗരജ്ജ  നനിലയങ്ങള്
ഏജന്സനി  കഫമാര  കനമാണ്  കേണ്പവന്ഷണല്  എനരജനി  ആന്റെക്ക്
റൂറല്  പടെകകമാളജനി  (ANERT)  മുകഖന  സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.
സ്ഥമാപനങ്ങളനിലുന  വസ്പീടകേളനിലുന  ബകയമാഗന്യമാസക്ക്  പമാന്റുകേള്
സ്ഥമാപനികന്നതുവഴനി,  9,000  കേനബനികേക്ക്  മസ്പീററനിപന്റെ  പ്രതനിദനിന
ബകയമാഗന്യമാസക്ക് ഉല്പ്പെമാദനന പപകേവരനികന്നകതമാപടെമാപ്പെന,  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത
രസ്പീതനിയനില്  പപജവമമാലനിനന്യങ്ങള്  നസ്പീക്കന  പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേളന ഏപറടകന. 

ഹമാരബര

169. മതന്യബനന  തുറമുഖങ്ങളപടെയുന  നടെനപകേമാണനിരനികന്ന  മറക്ക്
അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യനനിരമ്മേമാണങ്ങളപടെയുന  പ്രവരതനികേള്
പൂരതസ്പീകേരനികകേ എന്നതനിനമായനിരനികന ഹമാരബര എഞനിനസ്പീയറനിനഗക്ക്
വകുപ്പെക്ക്  ഉഉൗന്നല്  നല്കുന്നതക്ക്.  പമാരനിസ്ഥനിതനികേ  ആഘമാതന
ശ്രദ്ധമാപൂരവന  വനിലയനിരുതനിയകശഷന  കകേന്ദ്രസരക്കമാരനിപന്റെ
അനുമതനികയമാടകൂടെനി  പുതനിയ  മതന്യബനന  തുറമുഖങ്ങള്  ഇഉൗ
വരഷന ഏപറടകന്നതക്ക് പരനിഗണനികന്നതമായനിരനികന.  കവളനിയനില്
കേടെല്ഭനിതനിയുപടെ നനിരമ്മേമാണന ഏപറടകന.  തസ്പീരകദശ കറമാഡുകേളപടെ
പമചപപ്പെടതല് ഇഉൗ വരഷന ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്. 
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170. സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ  സമാമ്പതനികേ  പുകരമാഗതനിയനില്  തുറമുഖ
കമഖലയള്ള  അനനികഷധന്യമമായ  പ്രമാധമാനന്യന  എപന്റെ  സരക്കമാര
മനസനിലമാകന.  ഇഉൗ  കമഖലയുപടെ  വളരചയകവണനി  തന
പ്രധമാനമമായ  ഒട്ടനവധനി  പദ്ധതനികേള്  ആസൂത്രണന  പചെയ്തുവരുന.
വനിഴനിഞ്ഞെന തുറമുഖന നനിരദ്ദനിഷ്ട സമയപരനിധനികള്ളനില് പൂരതസ്പീകേരനി
കന്നതമാണക്ക്.  അഴസ്പീക്കല്   തുറമുഖന  വഴനി  കേപണയനിനറുകേളനില്
കൂടെനിയുള്ള  ചെരകനസ്പീക്കന  ഉടെന്തപന്ന  ആരനഭനികന.   ഗതമാഗത
പചെലവുകേളനില് ഗണന്യമമായ ലമാഭവുന  പമാരനിസ്ഥനിതനികേ കേമാരന്യതനില്
അനുകൂല  ഫലമുളവമാകകേയുന  പചെയ്യുന്നതുപകേമാണക്ക്  കേപണയനിനര
ഗതമാഗതന തസ്പീരകദശ ഷനിപ്പെനിനഗക്ക് വഴനി തനിരനിചവനിടന്നതമാണക്ക്. 

171. സനിമന്റെക്ക്,  സസ്പീല്,  പപടെല്സക്ക്  മറക്ക്  ഉപകഭമാഗ  വസ്തുക്കള്  തുടെങ്ങനിയ
വന്യവസമായങ്ങപള  പരനികപമാഷനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  പകേമാല്ലന,
വനിഴനിഞ്ഞെന,  അഴസ്പീക്കല്,  കബപ്പൂര  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിപല  പചെറു
തുറമുഖങ്ങള് വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള പുതനിയ ഉദന്യമങ്ങള് എപന്റെ
സരക്കമാര ഏപറടകന്നതമാണക്ക്.  മമാരനിപപടെന കകേമാഴ്സുകേള് നസ്പീണകേരയനിലുന
പകേമാടങ്ങല്ലൂരനിലുമുള്ള  കകേരള  മമാരനിപപടെന  ഇന്സനിറനട്ടനില്
ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.  പനി.  പനി.  പനി.-മമാതൃകേയനിലുള്ള പപമാന്നമാനനിയനിപല
മണല്  ശുചെസ്പീകേരണ  പദ്ധതനിയുന,  ആലപ്പുഴയനിപല  ഉള്നമാടെന്
ജലയമാനങ്ങള്കകവണനിയുള്ള  പപഡ്രെെ  കഡമാക്കനിപന്റെയുന  നനിരമ്മേമാണന
ഉടെന്  പൂരതസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  കകേരളതനിപന്റെ  തസ്പീരക്കടെല്  വഴനി
യമാത്രമായമാനങ്ങളപടെ  സരവസ്പീസക്ക്  ആരനഭനികന്ന  കേമാരന്യന  എപന്റെ
സരക്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലമാണക്ക്. 

സമാമൂഹന്യനസ്പീതനി

172. എപന്റെ സരക്കമാര, മഹമാത്മമാഗമാനനി ഗമാമസ്പീണ പതമാഴനിലുറപ്പുപദ്ധതനി
(MGMREGS)-യുമമായനി കചെരന്നക്ക് സ്ഥലന കേപണതനി, സസ്വനമമായനി
പകേട്ടനിടെമനില്ലമാത  അങണവമാടെനികേള്ക്കക്ക്  പകേട്ടനിടെന  നനിരമ്മേനികവമാന്
സമയബനനിത  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികന.  അങണവമാടെനി
വരക്കരമമാര/പഹല്പ്പെര എന്നനിവരകള്ള പരനിശസ്പീലന പരനിപമാടെനികേള്ക്കക്ക്
ഉഉൗന്നല് നല്കുന. 
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173. ആകരമാഗന്യന,  നനിയമന,  കപമാലസ്പീസക്ക്  തുടെങ്ങനിയ  സനസ്ഥമാനതല
ഏജന്സനികേപള  ഏകകേമാപനിപ്പെനിചപകേമാണക്ക്,  സസ്പീ  സുരക്ഷയമായനി
സനസ്ഥമാനതക്ക്  24  മണനിക്കൂര  സനകയമാജനിത  വണ്  കസമാപക്ക്
പപക്രസനിസക്ക്  പസന്റെര  (OSCC)  ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുന ആവശന്യമുള്ള
സസ്പീകേള്ക്കക്ക്  കേഉൗണ്സനിലനിനഗക്ക്  നല്കുന്നതുമമായനിരനികന.  എല്ലമാ
ജനില്ലകേളനിലുന  പപലനഗനികേ  അതനിക്രമതനിപന്റെയുന  പപലനഗനികേ
വന്യമാപമാരതനിനുന  ഇരകേളമാകുന്ന  സസ്പീകേള്കന  പപണ്കുട്ടനികേള്കന
സനരക്ഷണന നല്കുന്ന നനിരഭയ പഷല്ട്ടര കഹമാമുകേള് എല്ലമാ ജനില്ലമാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുന സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്. 

174. ട്രെമാന്സ്പജന്ഡര  വനിഭമാഗതനിനുകവണനി  ഒരു  പദ്ധതനി
രൂപസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്. 

175. എപന്റെ  സരക്കമാര  കുട്ടനികേള്പക്കതനിപരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്
തടെയുന്നതനിനുന  അവരുപടെ  അവകേമാശങ്ങള്  സനരക്ഷനികന്നതനിനുന
കവണനി  പപമാതു  സമൂഹതനിപന്റെ  പങമാളനിതകതമാടകൂടെനി
"ബമാലസുരക്ഷ”എന്ന പദ്ധതനി അവതരനിപ്പെനികന.  കഗമാത്രകമഖലയനില്
ശനിശുമരണങ്ങളന  കപമാഷകേമാഹമാരകറവുന  തടെയുന്നതനില്  ശ്രദ്ധ
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചപകേമാണ്ടുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  അടെനിയനര
സമാഹചെരന്യങ്ങള് കനരനിടെമാന് ഒരു ദ്രുതകേരമ്മേകസന രൂപസ്പീകേരനികന.
പതരുവക്ക് കുട്ടനികേള്ക്കമായനി ഒരു പ്രകതന്യകേ പദ്ധതനി ആവനിഷരനികന. 

176. കൂടതല്  ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്ക്കക്ക്  സഹമായന  എതനിക്കമാന്  കേഴനിയുന
എന്ന  ലക്ഷന്യകതമാപടെ  ആനുകൂലന്യങ്ങള്  കനടന്നതനിപന്റെ  ഇരട്ടനിപ്പെക്ക്
ഇല്ലമാതമാകവമാന്,  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലുള്ള  എല്ലമാ  സമാമൂഹന്യ
സുരക്ഷമാ പദ്ധതനികേപളയുന എപന്റെ സരക്കമാര ഏകകേമാപനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.
സമാമൂഹന്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെനിപല  നനിലവനിലുള്ള  നയങ്ങള്
പുനരവകലമാകേനന പചെയ്യുന്നതുന,  ദുരബല  വനിഭമാഗങ്ങളപടെ
ഉന്നമനതനില്  ശ്രദ്ധ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്ന  പുതനിയ  നയങ്ങള്
രൂപസ്പീകേരനികന്നതനിനക്ക്  യഥമാസമയന  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതുമമാണക്ക്.
സമാമൂഹന്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെനിന്കേസ്പീഴനിപല  ജനില്ലമാതല  ഓഫസ്പീസുകേള്,
ഉയരനവരുന്ന  ചുമതലകേള്  നനിറകവറ്റുന്നതനിനക്ക്  പ്രവരതനപരമമായനി
പുനനഃസജ്ജസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്.  വനിവനിധ  സുരക്ഷമാ  പദ്ധതനികേളപടെ
കേമാരന്യക്ഷമമമായ നനിരസ്പീക്ഷണതനിനുകവണനി  'ഇ-കക്ഷമ'  കസമാഫക്ക് പവയര
ഉപകയമാഗനിചക്ക് ഒരു കഡറമാകബസക്ക് വനികേസനിപ്പെനികന.
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177. സസ്പീകേള്,  കുട്ടനികേള്,  അനഗപരനിമനിതര,  വൃദ്ധജനങ്ങള്
എന്നനിവരക്കമായനി  നടെപ്പെമാക്കനിയ  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേപള  വനിലയനിരു
ത്തുന്നതനിനമായനി,  കസമാഷന്യല്  ഓഡനിറക്ക്  നടെത്തുന്നതനിനമായുള്ള
നടെപടെനികേള് എപന്റെ സരക്കമാര എടകന്നതമാണക്ക്.  ഭവനരഹനിതപര
രജനിസര  പചെയ്യുന്നതനിനക്ക്  ഒരു  നനിയമന  നനിരമ്മേനികന.  നമാഷണല്
ഇന്സനിറനട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  ഫനിസനിക്കല്  പമഡനിസനിന്  ആന്റെക്ക്
റസ്പീഹമാബനിലനികറഷന്  (NIPMR)-പന  വനിദന്യമാഭന്യമാസന,  ഗകവഷണന,
ചെനികേനിതമാ  സഉൗകേരന്യങ്ങള്  എന്നനിവയമായുള്ള  ഒരു  കദശസ്പീയ  തല
ഇന്സനിറനട്ടമായനി ഉയരത്തുന. 

178. ഡനിപസബനിലനിറനി പസന്സസക്ക് നടെതനിയ ഇനന്യയനിപല ആദന്യപത
സനസ്ഥമാനമമാണക്ക്  കകേരളന.  അനഗപരനിമനിതരക്കക്ക്  പരനിചെരണങ്ങള്
ഏകകേമാപനിപ്പെനികന്നതനിനക്ക്  സനസ്ഥമാനപത  തകദ്ദശ  സസ്വയനഭരണ
സ്ഥമാപനങ്ങള്കന,  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേള്കന  ഇഉൗ  ഡമാറമാ
ലഭന്യമമാകന്നതമാണക്ക്.  ഇതനിനുപുറപമ  കമല്പ്പെറഞ്ഞെ  എല്ലമാ
ആളകേള്കന യൂണനിപഫഡക്ക് ഡനികസബനിള്ഡക്ക് പഎഡന്റെനിറനി കേമാരഡക്ക്
(UDID) നല്കുന്നതമാണക്ക്.

179. അനഗപരനിമനിതരക്കമായനി  സനവരണന  പചെയനിട്ടുള്ള  ഒഴനിവുകേള്
നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനികന.  സനസ്ഥമാനപത ഒരു
ലക്ഷതനിലധനികേന വരുന്ന മമാനസനികേ പവല്ലുവനിളനി കനരനിടന്നവരുപടെ
സനരക്ഷണതനിനമായനി  ഒരു  സനവനിധമാനന  എപന്റെ  സരക്കമാര
നടെപ്പെനിലമാകന. കുട്ടനികേളനിലുള്ള പഠനപപവകേലന്യന പ്രമാരനഭഘട്ടതനില്
തപന്ന കേണ്ടുപനിടെനികന്നതനിനുന,  കഭദപപ്പെടത്തുന്നതനിനുമുള്ള ആവശന്യമമായ
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  സനകയമാജനിത
പദ്ധതനി  ഏരപപ്പെടത്തുന.  ഏരലനി  പഎഡന്റെനിഫനികക്കഷന്  ആന്റെക്ക്
ഇന്റെരപവന്ഷന്   പസന്റെര  കഫമാര  ഡനിപസബനിലനിറസ്പീസക്ക്  എല്ലമാ
ജനില്ലകേളനിലുന സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്. 

180. 2007-പല പമയനിന്റെനന്സക്ക് ആന്റെക്ക് പവല്പഫയര ഓഫക്ക് പമാരന്റെക്ക്സക്ക്
ആന്റെക്ക്  സസ്പീനനിയര  സനിറനിസണ്സക്ക്  ആകക്ക്  നടെപ്പെനിലമാകന്നതനിനു
കവണനി ഒരു പ്രകതന്യകേ ട്രെനിബനണല് രൂപവല്ക്കരനികന്നതുന എപന്റെ
സരക്കമാര  പരനിഗണനികന്നതമാണക്ക്.  കകേരളപത  ഒരു  വകയമാജന
സഉൗഹൃദ സനസ്ഥമാനമമാക്കനി മമാറ്റുന്നതമാണക്ക്. ആവശന്യമമായ വന്യക്തനികേള്ക്കക്ക്
സഹമായന നല്കുന്നതനിനുകവണനി കകേരള കസമാഷന്യല് പസകേനരനിറനി
മനിഷന്  (KSSM)-പന്റെ കേസ്പീഴനില്  'വസ്പീ  പകേയര കവമാളന്റെറനി കകേമാരപക്ക്'
എന്ന കേമാരന്യക്ഷമമമായ സുരക്ഷമാ കകേമാരപക്ക് രൂപസ്പീകേരനികന്നതമാണക്ക്. 
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181. എപന്റെ സരക്കമാര മറവനികരമാഗന ഉള്ള ആളകേപള സഹമായനികന്നതനിനമായനി
ഡനിമന്ഷന്യ  പകേയര  പസന്റെറുകേള്  ആരനഭനികവമാന്  ഉകദ്ദശനികന.
സനസ്ഥമാനതക്ക്  പ്രവരതനിചവരുന്ന  പകേല്  വസ്പീടകേപള  നവസ്പീകേരനികന.
അസനഘടെനിത  കമഖലകേളനിപല  പതമാഴനിലമാളനികേളപടെ  സമാമൂഹനികേ
സുരക്ഷയക്ക്,  പ്രകതന്യകേനിചന  സസ്പീകേള്ക്കക്ക്,  പ്രകതന്യകേമമായ  ശ്രദ്ധ
നല്കുന്നതമാണക്ക്. 

പട്ടനികേജമാതനികേള്

182. നമ്മുപടെ സനസ്ഥമാനപത പട്ടനികേജമാതനിക്കമാരമായ ജനസമൂഹതനിപന്റെ
വനികേമാസന,  അവരുപടെ  സസ്വമാഭമാവനികേ  ചുറ്റുപമാടെനില്  തപന്ന
പരനികപമാഷനിപ്പെനികകേ എന്നതമാണക്ക് എപന്റെ സരക്കമാരനിപന്റെ ദഉൗതന്യന.
പട്ടനികേജമാതനി,  പട്ടനികേവരഗ്ഗക്കമാരുപടെ  ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള  പുകരമാഗതനി
ഉറപ്പുവരുത്തുവമാനുന  അവരുപടെ  പുകരമാഗതനിയകവണനി  നസ്പീക്കനി
വചനിരനികന്ന  ഫണക്ക്  വനിവക്ഷനിക്കപപ്പെട്ട  ഉകദ്ദശന്യതനിനമായനി
വനിനനികയമാഗനിക്കപപ്പെടന എനന എസക്ക് സനി./എസക്ക് റനി. വനിഭമാഗതനി
ലുള്ളവരക്കമായനി നസ്പീക്കനിവചനിരനികന്ന സനവരണന അവരകതപന്ന
ലഭനികനപവന്നക്ക്  കേമാണുവമാനുന  കവണനി  ഒരു  നനിയമന  എപന്റെ
സരക്കമാര  പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.  വനിവമാഹസഹമായന,  മനിശ്ര
വനിവമാഹന,  വനിദന്യമാഭന്യമാസബത,  സസ്വയന  പതമാഴനില്  സബ്സനിഡനി
കപമാലുള്ള  വനിവനിധ  കക്ഷമപദ്ധതനികേളനിന്  കേസ്പീഴനില്  നല്കുന്ന
കക്ഷമപദ്ധതനികേളപടെ നനിരക്കക്ക് വരദ്ധനിപ്പെനികവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര
ഉകദ്ദശനികന.

183. കമമാഡല്  റസനിഡന്ഷന്യല്  സകൂളകേളനിലുന  എസക്ക്  സനി/എസക്ക്  റനി.
കഹമാസലുകേളനിലുന സഉൗകേരന്യങ്ങള്കന കസവനങ്ങള്കന നനിശ്ചനിത
നനിലവമാരങ്ങള്  ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുന  കുറവുകേള്  നനികേത്തുവമാന്
സമയബനനിതമമായ ഒരു പദ്ധതനി ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.  

184. പട്ടനികേജമാതനി  പപണ്കുട്ടനികേളപടെ  ചുറ്റുപമാടകേളമമായനി  കയമാജനിച
കപമാകുന്ന  'വമാതലന്യ നനിധനി'  എന്ന കപരനിലുള്ള ഒരു പദ്ധതനി ഇഉൗ
വരഷന  രൂപന  നല്കുവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.
പട്ടനികേജമാതനിക്കമാരക്കനിടെയനിലുള്ള  കുറഞ്ഞെ  പതമാഴനില്  ലഭന്യത
പരനിഹരനികവമാന്  വകുപ്പെനിനക്ക്  കേസ്പീഴനിലുള്ള  44  പഎ.ടെനി.പഎ.-കേള്
പസഷന്യല് ഫനിനനിഷനിനഗക്ക് സ്കൂളകേളമാക്കനി ശക്തനിപപ്പെടത്തുന. 
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പട്ടനികേവരഗ്ഗങ്ങള്

185. കകേരളതനിപല  ഗമാമസ്പീണരമായ  ബനി.പനി.എല്.  ജനസനഖന്യപയ
അകപക്ഷനിചക്ക്  പട്ടനികേവരഗ്ഗക്കമാരക്കനിടെയനില്  നനിലനനില്കന്ന
ദമാരനിദന്യപമന്ന  അവസ്ഥ  രണരമടെങ്ങമാപണന്ന  കവദനമാജനകേമമായ
യമാഥമാരതന്യപത  കുറനിചക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാരനിനക്ക്  കബമാധന്യമുണക്ക്.
കകേരളമാ  ഭൂപരനിഷരണ  ആകക്ക്  തപന്ന  ഭൂരഹനിതപരന്ന  അവസ്ഥ
കുറയവമാന് ഉകദ്ദശനിക്കപപ്പെട്ടുള്ളതമാപണങനിലുന കഗമാത്രവരഗ്ഗങ്ങളനിപല
ഏപറകപരക്കക്ക്  പ്രസ്തുത  നനിയമ  നനിരമ്മേമാണതനിപന്റെ  ആനുകൂലന്യന
ലഭനിചനിട്ടനില്ല.  പട്ടനികേവരഗ്ഗക്കമാരകകവണനി  ഭൂമനിയമായുള്ള  കവദനമാ
ജനകേമമായ  നനിരവധനി  സനഘരഷതനിനക്ക്  സനസ്ഥമാനന  സമാക്ഷന്യന
വഹനിചനിട്ടുണക്ക്.   ഇതക്ക്  ഏപതമാരു ജനമാധനിപതന്യ സമൂഹതനിപന്റെയുന
മനനഃസമാക്ഷനികക്കല്കന്ന കേളങമമാണക്ക്.  ഭൂരഹനിതരമായ കഗമാത്രവരഗ്ഗ
ജനസമൂഹതനിനക്ക്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനുന  ദമാരനിദന്യന  കുറച
പകേമാണ്ടു  വരുന്നതനിനുന  പതമാഴനിലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനികന്നതനിനുന
ജസ്പീവനിത  ഗുണനനിലവമാരന  പമചപപ്പെടത്തുന്നതനിനുന  കൂടതല്
സമാമ്പതനികേ വളരചയള്ള അടെനിസ്ഥമാനന  വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനുന
ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിലുന  ആയനിരനികന  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ
പദ്ധതനികേളന  നയങ്ങളന  ഉഉൗന്നല്  നല്കുന്നതക്ക്  എന്നക്ക്  ഞമാന്
ഇവനിപടെ ഉഉൗന്നനിപറയപട്ട.

186. വനവമാസനികേളമായ  കഗമാത്രവരഗ്ഗക്കമാരുപടെ  വനികേസനമാവകേമാശന
ഉറപ്പുവരുത്തുന.  നനിലവനിലുള്ള  തമാമസസ്ഥലങ്ങള്  പമചപപ്പെട
ത്തുന്നതനിനുന വസ്പീടകേള് ഇല്ലമാത കുടനബങ്ങള്കന പുതുകവമാകനമാ
അറകുറപ്പെണനി  പചെയ്യുവമാകനമാ  കേഴനിയമാത  വനിധന  ശനിഥനിലമമായ
വസ്പീടകേളനില് ജസ്പീവനികന്നവരകന പുതനിയ വസ്പീടകേളപടെ നനിരമ്മേമാണതനിനുന
ധനസഹമായന നല്കുവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.

187. ലഭന്യമമായ  കസമാതസ്സുകേള്  സനകയമാജനിപ്പെനിചക്ക്  എല്ലമാ  എസക്ക്.റനി.
കുടനബങ്ങള്കന  പപവദക്യുതനിയുന  കുടെനിപവള്ളവുന  ലഭന്യമമാകവമാന്
എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  വമാട്ടര  അകതമാറനിറനിയുപടെയുന,
ഭൂഗരഭജല  വകുപ്പെനിപന്റെയുന  സസ്വജല്ധമാര,  ജലനനിധനി  കപമാലുള്ള
നനിലവനിലുള്ള  പദ്ധതനികേളപടെയുന  വമാട്ടര  അകതമാറനിറനിയുപടെയുന
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ഭൂഗരഭജല  വകുപ്പെനിപന്റെയുന  നനിലവനിലുള്ള  പദ്ധതനികേപളയുന
പുനരുജ്ജസ്പീവനിപ്പെനികന്നതനിനുന  എപന്റെ  സരക്കമാര  മുന്ഗണന
നല്കുന.  ആവശന്യമുള്ളനിടെങ്ങളനില്  എല്ലമാന  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്
ഏപറടകന്നതമാണക്ക്.  എകക്കമാ  പപട്രെബല്  ഹമാബനിറമാറ്റുകേളപടെ
വനികേസനതനിനക്ക് പ്രകതന്യകേ പ്രമാധമാനന്യന നല്കുന്നതമാണക്ക്. 

188. കവതനമമായനി  പണവുന,  ഫുഡക്ക്  സകപ്പെമാരട്ടക്ക്  പദ്ധതനി  വഴനി  ഭക്ഷന്യ
ധമാനന്യങ്ങളന  ഓകരമാരുതരുപടെയുന  മുന്ഗണനയുന  രുചെനിയുന
അനുസരനിചക്ക്  ഭക്ഷണ  സമാധനങ്ങള്  വനിതരണന  പചെയ്തുന
കഗമാത്രവരഗ്ഗക്കമാപര അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളമായ കപമാഷകേമാഹമാരകറവക്ക്
മൂലമുള്ള   കരമാഗങ്ങളന,  വനിശപ്പുന,  ദമാരനിദന്യവുന  എപന്റെ  സരക്കമാര
പരനിഹരനികന്നതമാണക്ക്.  ഭകക്ഷന്യമാത്പമാദനന  വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനുന
ഭക്ഷന്യസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന  കൃഷയനിലുന  അനുബന
കമഖലകേളനിലുന  ഭൂമനി  അടെനിസ്ഥമാനമമാക്കനിയുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്
കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്.  ഉള്വനങ്ങളനില്  തമാമസനികന്ന
പണനിയരക്ക്/അടെനിയര/മലപ്പെണമാരന/അരനമാടെന്/മലപ്പുലയന്/പനിവനിറനിജനി
പ്രകതന്യകേമമായനി  ദുരബ്ബലമമാക്കപപ്പെട്ട  പപട്രെബല്  ഗ്രൂപ്പുകേള്
(particularly  vulnerable  tribal  groups)  എന്നനിവരക്കനിടെയനിപല
കപമാഷകേമാഹമാരകറവക്ക്  സനബനനിച  പ്രശ്നന  പരനിഹരനികന്നതനിനക്ക്
കപമാഷകേ  സമൃദ്ധമമായ  ഭക്ഷണന  നല്കുന്ന  പദ്ധതനികേള്
ആസൂത്രണന  പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  ഇതനിനുപുറപമ,  ഓണതനിനുന  മറക്ക്
പ്രകതന്യകേ  അവസരങ്ങളനിലുന  കഗമാത്രവരഗ്ഗ  കുടനബങ്ങള്ക്കക്ക്
ഭക്ഷണപപ്പെമാതനികേള്  വനിതരണന  പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്.  തസ്പീക്ഷ്ണമമായ
കപമാഷകേമാഹമാരകറവക്ക്  അനുഭവനികന്ന എല്ലമാ  പസറനില്പമന്റുകേളനിലുന
കേമ്മേനണനിറനി  കേനിചനുകേളന  നനട്രെസ്പീഷന്  റസ്പീഹമാബനിലനികറഷന്
പസന്റെറുകേളന ഏരപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്. 

189. പപണ്കുട്ടനികേള്ക്കനിടെയനിപല  ശരനിയമായ  വനിദന്യമാഭന്യമാസന  ഉറപ്പു
വരുത്തുവമാന് പതനിപനട്ടക്ക് വയസക്ക് പൂരതനിയമായതനിനുന പതമാനതരന
പമാസമായതനിനുകശഷന മമാത്രന പണമമാക്കനി മമാറമാന് സമാദ്ധന്യമമാകുന്ന
ദസ്പീരഘകേമാല  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദ്ധതനിയുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഒരു
നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയുള്ള  പപട്രെബല്  കഗള്  പപചെല്ഡക്ക്
എന്കഡമാവ്പമ ന്റെക്ക് സസ്പീന എപന്റെ സരക്കമാര ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.
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190. എല്ലമാ  കഗമാത്രവരഗ്ഗ  സമൂഹങ്ങള്കന  ഉന്നതനനിലവമാരമുള്ള
വനിദന്യമാഭന്യമാസ അവസരങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര
മുനനിയ  പരനിഗണന  നല്കുവമാന്  ഉകദ്ദശനികന.  ടെസ്പീചര
പട്രെയനിനനിനഗക്ക്,  ലമാനകഗസ്വജക്ക്  പട്രെയനിനനിനഗക്ക്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് നനിനന
ഉള്പ്പെപടെയുള്ള  ഉയരന്ന  നനിരക്കനിലുള്ള  പകേമാഴനിഞ്ഞെക്ക്  കപമാക്കക്ക്
തടെയുന്നതനിനക്ക്,  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രകതന്യകേ  ഇടെപപടെല്
നടെത്തുന്നതുന  കമമാഡല്  റസനിഡന്ഷന്യല്  സ്കൂളകേള്,  ആശ്രന
സ്കൂളകേള് എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യ   വനികേസനന
പമചപപ്പെടത്തുകേ, കേരനിയര പപഗഡന്സക്ക് നല്കുകേ, പനിന്തുണ നല്കു,
കൂടതല്  പതമാഴനിലധനിഷനിത  വനിദന്യമാഭന്യമാസ  സഉൗകേരന്യങ്ങള്
വന്യമാപനിപ്പെനികകേ,  വനിദന്യമാസമ്പന്നരുന  പതമാഴനില്രഹനിതരുമമായ
എസക്ക് റനി.  ജനങ്ങളപടെ പതമാഴനില് ലഭന്യത വരദ്ധനിപ്പെനികകേ എന്നനിവ
കപമാപലയുള്ള നടെപടെനികേള്പക്കമാപ്പെന വനിദന്യമാഭന്യമാസ സ്ഥമാപനങ്ങളനികലക്കക്ക്
ട്രെമാന്കസമാരട്ടക്ക്  സഉൗകേരന്യങ്ങളന  ഏരപപ്പെടത്തുന്നതുന  ഒരു  ബഹുമുഖ
തനതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി കൂട്ടനികചരക്കപപ്പെടന്നതമാണക്ക്. 

191. പപട്രെബല് വനിദന്യമാരതനികേള്ക്കനിടെയനില് കേലമാ-കേമായനികേ വമാസനകേപള
കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രകതന്യകേ  ശ്രമന
നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  കകേരള  കേലമാമണ്ഡലന,  കഫമാക്കക്ക് കലമാര
അക്കമാദമനി, ലളനിതകേലമാ  അക്കമാദമനി  എന്നനിവയുപടെ
സഹമായകതമാപടെ  പപട്രെബല്  സനസമാരതനിപല  പപവവനിധന്യവുന,
ആകേരഷണസ്പീയതയുന പരനികപമാഷനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്. 

പനിന്നമാക്ക സമുദമായങ്ങള്

192. പനിന്നമാക്ക  വനിഭമാഗങ്ങളപടെ  തസ്വരനിതഗതനിയനിലുള്ള  സമാമൂഹന്യ-
സമാമ്പതനികേ  വളരചയക്ക്  മുഖന്യ  തടെസന  വനിദന്യമാഭന്യമാസ
പനിന്നമാക്കമാവസ്ഥയമാപണന്നക്ക്  തനിരനിചറനിയുന്ന  എപന്റെ  സരക്കമാര,
പനിന്നമാക്ക വനിഭമാഗങ്ങളപടെ വനിദന്യമാഭന്യമാസ വനികേസനതനിനക്ക് പ്രമാമുഖന്യന
നല്കുന. ഒ.ബനി.സനി., ഒ.ഇ.സനി. വനിദന്യമാരതനികേള്ക്കക്ക് കസമാളരഷനിപ്പുന
സഹമായവുന,  പതമാഴനിലവസരന  വരദ്ധനിപ്പെനികന്ന  പദ്ധതനികേള്,
പപനപുണന്യ  വനികേസനന  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  പതക്ക്  പദ്ധതനികേള്
പനിന്നമാക്ക വനിഭമാഗ വനികേസന വകുപ്പെക്ക് നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  അവരുപടെ
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സമഗമമായ  വനികേസനതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഒരു  പദ്ധതനി
രൂപസ്പീകേരനികവമാന്  ഉകദ്ദശനികന.  കകേരള  സനസ്ഥമാന  പനിന്നമാക്ക
വനികേസന  കകേമാരപ്പെകറഷന്,  ക്രനിസന്യന്  കേണ്കവരട്ടക്ക്സക്ക്
പറക്കമന്ഡഡക്ക് കേമ്മേനണനിറസ്പീസനിനുകവണനിയുള്ള കകേരള സനസ്ഥമാന
വനികേസന  കകേമാരപ്പെകറഷന്  എന്നനിവ  മുഖമാനരന  നല്കുന്ന
സഹമായതനിപന്റെ വന്യമാപ്തനി കൂടതലമായനി വന്യമാപനിപ്പെനികന്നതമാണക്ക്. 

നനനപക്ഷ കക്ഷമന

193. പമാപലമാളനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെമാരട്ടനിപല  ശനിപമാരശകേള്
നടെപ്പെനിലമാകവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണക്ക്.
ഹജ്ജക്ക് കേമ്മേനിറനിക്കക്ക് സ്ഥനിരമമായനി ഗമാന്റെക്ക് അനുവദനികന്നതുന വഖഫക്ക്
കബമാരഡനിനുള്ള  സമാമ്പതനികേ  സഹമായന  വരദ്ധനിപ്പെനികകേയുന
പചെയ്യുന.  അനന്യമാധസ്പീനപപ്പെട്ട  വഖഫക്ക്  സസ്വത്തുക്കള്  വസ്പീപണടക്കമാന്
കൂട്ടമായ ശ്രമന നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.  കബമാരഡനിപന സമാമ്പതനികേമമായനി
ശക്തനിപപ്പെടത്തുവമാന് കവണ വരുമമാനന ഉണമാകവമാനമായനി വഖഫക്ക്
സസ്വത്തുകേള്  ഉപകയമാഗനികന്നതമാണക്ക്.  വഖഫക്ക്  കബമാരഡനിപന്റെ
കേസ്പീഴനില് വരുന്ന തസനികേകേളനികലകള്ള റനിക്രൂട്ടക്ക്പമന്റെക്ക് പനി.എസക്ക്.സനി.-പയ
ചുമതലപപ്പെടത്തുന്നതുന അതക്ക് മുസസ്പീന സമുദമായതനിപല കയമാഗന്യരമായ
ഉകദന്യമാഗമാരതനികേള്ക  തപന്ന  നനിയമനന  ലഭനികനപവന്നക്ക്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുന പചെയ്യുന.  നനനപക്ഷങ്ങള്ക്കക്ക് ഇ-സമാക്ഷരതയുന
കേമ്പനട്ടര പരനിശസ്പീലനവുന നല്കുന്നതനിനക്ക് ഉഉൗന്നല് നല്കുന.

മുന്നമാക്ക സമുദമായങ്ങള്

194. കകേരള  സനസ്ഥമാന  മുന്നമാക്ക  വനിഭമാഗ  കകേമാരപ്പെകറഷന്
ആവനിഷരനികന്ന  പദ്ധതനികേള്ക്കക്ക്  മതനിയമായ  ഫണക്ക്  നല്കേനി
കകേമാരപ്പെകറഷപന എപന്റെ സരക്കമാര ശക്തനിപപ്പെടത്തുന.

പപസനനികേകക്ഷമന

195. സമായുധ  കസനകേളനിപല  കകേരളനിയരുപടെ  ബമാഹുലന്യന  പരനിഗണനിചക്ക്
പപസനനികേകക്ഷമ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഏകകേമാപനികനപവന്നക്ക്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര ഉഉൗന്നല് നല്കുന്നതമാണക്ക്. 
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പ്രനിന്റെനിനഗക്ക് ആന്റെക്ക് കസഷനറനി

196. സരക്കമാര  പ്രസ്സുകേളപടെ  കശഷനി  പരമമാവധനി  ഉപകയമാഗ
പപ്പെടത്തുന്നതുന  സുതമാരന്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനമായനി  കസഷനറനി
വകുപ്പെനിപല  സനഭരണ  സനവനിധമാനങ്ങള്  പരനികശമാധനയക്ക്
വനികധയമമാകന്നതുമമാണക്ക്. 

പ്രവമാസനി കകേരളസ്പീയര

197. കകേരളതനിപന്റെ  സമാമൂഹന്യ-സമാമ്പതനികേ  വളരചയക്ക്  വനിലപപ്പെട്ട
സനഭമാവന  നല്കുന്ന  കലമാകേതനിപന്റെ  വനിവനിധ  ഭമാഗങ്ങളനിലുള്ള
രമാജന്യങ്ങളനില് കജമാലനി പചെയ്യുന്ന ബഹുഭൂരനിപക്ഷന വരുന്ന പ്രവമാസനി
കകേരളസ്പീയപര എപന്റെ സരക്കമാര നന്ദനികയമാപടെ സ്മരനികന.

198. വനികദശരമാജന്യങ്ങളനില്  കപമാകുന്നവരക്കക്ക്  അവനിപടെ  പതമാഴനില്
ലഭനിക്കമാനുതകുന  വനിധന  വനിവനിധ  കേഴനിവുകേള് പ്രദമാനന  പചെയ്യുവമാന്
'കനമാരക്ക'  വകുപ്പെനിപന്റെ  സ്ക്കനില്  അപ്ഗകഡഷന്  പദ്ധതനി
സമഗമമാകവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന. രമാജന്യമാധനിഷനിത
പ്രസ്പീ-ഡനിപമാരചര  ഓറനിയകന്റെഷന്  കപ്രമാഗമാമുകേള്  സനഘടെനിപ്പെനി
കന്നതനില്  ഉഉൗന്നല്  നല്കുകേയുന  വനികദശത്തു  നനിന  തനിരനിച
വരുന്നവരുപടെ  പുനരധനിവമാസന  ഉറപ്പെക്ക്  വരുത്തുവമാനുള്ള  അനുകൂല
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികകേയുന പചെയ്യുന.  പ്രവമാസനി കകേരളസ്പീയരുപടെ
സമ്പമാദന്യന പ്രകയമാജനപ്രദമമായ രസ്പീതനിയനില് തനിരനിചവനിടവമാന് എപന്റെ
സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന്നതുന  സനസ്ഥമാനതക്ക്  പ്രവമാസനികകേരളസ്പീയരുപടെ
നനികക്ഷപന കപ്രമാതമാഹനിപ്പെനികവമാന് ഒരു ബനിസനിനസക്ക് പഫസനിലനികറഷന്
പസന്റെര സ്ഥമാപനികകേയുന പചെയ്യുന്നതമാണക്ക്. 

ആഭന്യനരന

199. സദ്ഭരണതനിനുന  സമാമൂഹന്യ  സമാമ്പതനികേ  വനികേസനതനിനുന
ഒഴനിവമാക്കമാനമാവമാതതമാണക്ക്  കേമാരന്യക്ഷമമമായ കപമാലസ്പീസക്ക്  കസനയനി
ലൂപടെയുള്ള  ഫലപ്രദമമായ  നനിയമ  നനിരവഹണന.  കകേരള  ജനതയക്ക്
സനശുദ്ധവുന,  സുതമാരന്യവുന  കസവനമാധനിഷനിതമമായ  കപമാലസ്പീസക്ക്
ഭരണന  കേമാഴ്ച  വയന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  എല്ലമാ  ശ്രമങ്ങളന
നടെത്തുന്നതമാണക്ക്. നനിയമനന, പരനിശസ്പീലനന, സ്ഥമാനകേയറന എന്നനിവ
വന്യവസ്ഥമാപനിതമമായ  രസ്പീതനിയനില്  നടെപ്പെനിലമാകന്നതനിനക്ക്  കയമാജനിച
ഹനമന് റനികസമാഴക്ക്സക്ക് ഡവലപ്പെക്ക്പമന്റെക്ക്  കപമാളനിസനി എപന്റെ സരക്കമാര
പകേമാണ്ടു വരുന്നതമാണക്ക്.
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200.കപമാലസ്പീസനിപന്റെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണന  ഒരു  ഘടെനമാപരമമായ
ഉദന്യമവുന  അതക്ക്  അനുകയമാജന്യമമായ  സമാകങതനികേ  വനിദന്യയുപടെ
പ്രകയമാഗന  വനിഭമാവനന  പചെയ്യുകേയുന  പചെയ്യുന.  ഗതമാഗത
നനിയനണതനിനുന  നടെപ്പെമാക്കലനിനുമമായനി  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യ
വനികേസനന പകേമാണ്ടു വരുന്നതുന,  അതനില് കസറക്ക് പലവല് ട്രെമാഫനികേക്ക്
കേണ്കട്രെമാള് ആന്റെക്ക്  കമമാണനിററനിനഗക്ക്  പസന്റെറുന ഉള്പപ്പെടന്നതുമമാണക്ക്.
സനസ്ഥമാനതക്ക്  പപസബരകസസനിപന്റെ  വരദ്ധനിചവരുന്ന  ദുരുപകയമാഗന
കേണക്കനിപലടതക്ക് പപസബരപപക്രന ഇന്പവസനികഗഷനുന, പട്രെയനിനനിങ്ങനിനുന,
അടെനിസ്ഥമാന സഉൗകേരന്യ വനികേസനതനിനുന മുന്ഗണന നല്കുന്നതമാണക്ക്.
എല്ലമാ  കപമാലസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേളപടെയുന  നനിലവമാരമുയരതനി  സ്മമാരട്ടക്ക്
കപമാലസ്പീസക്ക് കസഷനുകേളമായനി മമാറ്റുന്നതനിനക്ക് ഒരു പുകരമാഗമനമാത്മകേമമായ
പദ്ധതനി നടെക്കനിലമാകന്നതമാണക്ക്. പപമാതുജനങ്ങളപടെ പ്രകയമാജനതനിനമായനി
പപക്രന  ആന്റെക്ക്  ക്രനിമനിനല്  ട്രെമാക്കനിനഗക്ക്  പനറക്ക്  വരക്കക്ക്  (CCTNS)
കപ്രമാജക്ടനില്  ഒരു  പബനികേക്ക്  പവബക്ക്  കപമാരട്ടല്  പഫസനിലനിറനി
പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്. 

201. എപന്റെ സരക്കമാര തസ്പീരകദശ സുരക്ഷ പപകേകേമാരന്യന പചെയ്യുന്നതനിനമായനി
ഒരു  പഎ.ആര.  മപപറന്  ബറമാലനിയനുന  സനസ്ഥമാനപത
പ്രകക്ഷമാഭന  തസ്പീവ്രവമാദന  മറ്റു  ബനപപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പപകേകേമാരന്യന
പചെയ്യുന്നതനിനക്ക്  സഹമായതനിനമായനി  ഒരു  ഇനന്യ  റനിസരവക്ക്
(പഎ.ആര.)  ബറമാലനിയനുന കൂടെനി  അനുവദനികന്ന വനിഷയന കകേന്ദ്ര
സരക്കമാരനിപന്റെ ശ്രദ്ധയനില് പകേമാണ്ടുവരുന്നതമാണക്ക്.  കേമാരന്യക്ഷമമമായ
ഒരു വുമണ് കസഫനി ആന്റെക്ക് പസകേനരനിറനി സസ്പീന ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.
ഒരു  സമ്പൂരണ്ണ  വനനിതമാ  ബറമാലനിയന്  പകേമാണ്ടുവരുന്നതനിപന്റെ
സമാധന്യതകേള്  കൂടെനി  പരനികശമാധനികന്നതമാണക്ക്.  കൂടെമാപത
തമാപഴതട്ടനിലുള്ള വനനിതമാ ഓഫസ്പീസരമമാരുപടെ പ്രമാതനിനനിധന്യന എപന്റെ
സരക്കമാര വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതുമമാണക്ക്. 

202.ഫയര കസഷനുകേളപടെ  എണ്ണന  വരദ്ധനിപ്പെനിചന,  ആധുനനികേ  അഗനി
പ്രതനികരമാധ  രക്ഷമാ  ഉപകേരണങ്ങള്  സനഭരനിചന  ഫയര  ആന്റെക്ക്
പറസന വകുപ്പെനിപന്റെ വനിഭവകശഷനി  എപന്റെ സരക്കമാര വരദ്ധനിപ്പെനിക
ന്നതമാണക്ക്. പസക്രകട്ടറനിയറനിനുന,  പത്മനമാഭസസ്വമാമനി  കക്ഷത്രതനിനുന
കവണനി  ഫയര  കസഷനുകേള്  ആരനഭനികന്നതനിനുള്ള  സമാധന്യത



122 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 24,  2016 

പരനികശമാധനികന്നതമാണക്ക്.  ഫയര  ആന്റെക്ക്  പറസന  സരവസ്പീസസനില്
ഉയരനവരുന്ന  പവല്ലുവനിളനികേള്  പ്രതനിഫലനിപ്പെനിചപകേമാണക്ക്  ഒരു
പുതനിയ ഫയര കഫമാഴക്ക്  ആകന,  റൂള്സുന നനിരമ്മേനികവമാന് എപന്റെ
സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.   വനിയ്യൂരനിലുള്ള  പട്രെയനിനനിനഗക്ക്  അക്കമാദമനി
പുനനഃസനഘടെനിപ്പെനികകേയുന  ശക്തനിപപ്പെടത്തുകേയുന  പചെയ്യുന.  മമാനവ
വനിഭവകശഷനി  പരമമാവധനി  പ്രകയമാജനപപ്പെടതനിപക്കമാണക്ക്  സനിവനില്
ഡനിഫന്സക്ക് അക്കമാദമനി ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.

203.  ജയനിലുകേള്  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കല്,  തടെവുകേമാരുപടെ  കക്ഷമന
എന്നസ്പീ രണക്ക് സുപ്രധമാന കമഖലകേള്ക്കക്ക് ജയനില് വകുപ്പെക്ക് ഉഉൗന്നല്
നല്കുന.   വനിയ്യൂരനിപല  പപഹപസകേനരനിറനി  ജയനില്,  ജനില്ലമാ
ജയനിലുകേള്  എന്നനിവയുപടെ  അടെനിസ്ഥമാന  സഉൗകേരന്യ  പ്രവൃതനികേള്
കവഗതനിലമാകന.   വയരപലസക്ക്  കേമ്മേനണനികക്കഷന്  സഉൗകേരന്യന
തസ്വരനിതപപ്പെടത്തുന.  ജയനിലനില്  പതമാഴനിലധനിഷനിത  കകേന്ദ്രങ്ങള്,
പതരപഞ്ഞെടക്കപപ്പെട്ട ജയനിലുകേളനില് കയമാഗ പരനിശസ്പീലന കകേന്ദ്രങ്ങള്
എന്നനിവ  സ്ഥമാപനികകേയുന  വനിവനിധ  മതസ്ഥരക്കക്ക്  ബഹുനനില
പ്രമാരതനമാഹമാളകേള് സ്ഥമാപനികന്നതുമമാണക്ക്. പ്രധമാന ജയനിലുകേപള
കകേമാടെതനികേളമമായനി  ബനനിപ്പെനികന്ന  വസ്പീഡനികയമാ  കകേമാണ്ഫറന്സനിനഗക്ക്
സഉൗകേരന്യന പകേമാണ്ടുവരുപമന്നക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുന
അതക്ക് എത്രയുന പപപട്ടന്നക്ക് പൂരതനിയമാകുന്നതുമമാണക്ക്. 

204.അഴനിമതനി തുടെചനസ്പീകന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര സമാധന്യമമായ എല്ലമാ
നടെപടെനികേളന  സസ്വസ്പീകേരനികന.  വനിജനിലന്സക്ക്  സനവനിധമാനന
ശക്തനിപപ്പെടത്തുന. കസമാഷന്യല് മസ്പീഡനിയ ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള സമാകങതനികേ
വനിദന്യ ഉപകയമാഗനിചക്ക് അവകബമാധമുണമാകനപവന്നക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന.
നല്ല ഭരണതനിനമായനി വനിദന്യമാഭന്യമാസ സ്ഥമാപനങ്ങള്, സരക്കമാരനിതര
സനഘടെനകേള്  മറക്ക്  സനിറനിസണ്  ഗ്രൂപ്പുകേള്  എന്നനിവ  വഴനി
യുവജനങ്ങളപടെ  സഹകേരണവുന  പങമാളനിതവുന  ഉറപ്പുവരുത്തുന.
വനിജനിലന്സക്ക്  സനവനിധമാനതനിപന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികന്നതക്ക്
കുറകൃതന്യങ്ങള്  വഴങ്ങുന്ന  സസ്വഭമാവമുള്ളവര,  പ്രവരതനങ്ങള്
സനഭവങ്ങള്,  സ്ഥലങ്ങള്,  പമാനുകേള്,  പദ്ധതനികേള്  എന്നനിവ
കേപണത്തുന്നതനിലമാണക്ക്.
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205. എപന്റെ  സരക്കമാര  കേമാലഹരണപപ്പെട്ട  നനിയമങ്ങപള  റദ്ദമാകവമാനുന

മുന്  തനിരുവനിതമാനകൂര,  പകേമാചനിന്,  മലബമാര  ഭമാഗങ്ങളനില്

ബമാധകേമമായനിട്ടുള്ള കശഷനികന്ന നനിയമങ്ങള് ഏകേസ്പീകേരനികവമാനുന

ഉകദ്ദശനികന. ലസ്പീഗല് സരവസ്പീസസക്ക് അകതമാറനിറനി നല്കുന്ന വനിവനിധ

കസവനങ്ങള്  നമാഷണല്  ലസ്പീഗല്  സരവസ്പീസസക്ക്  അകതമാറനിറനി

(NALSA)  2016-17-പല  നമാഷണല്  പമാന്  ഓഫക്ക്  ആക്ഷപന്റെ

മമാതൃകേയനില്  ശക്തനിപപ്പെടത്തുന.  സനസ്ഥമാന  മനുഷന്യമാവകേമാശ

കേമ്മേസ്പീഷപന്റെ പ്രവരതനന ശക്തനിപപ്പെടത്തുവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര

എല്ലമാ പനിന്തുണയുന നല്കുന.

നസ്പീതനിനനിരവഹണന

206.കകേമാടെതനികേളനിപല  സഉൗകേരന്യങ്ങള്  ആസൂത്രനിതമമായ  രസ്പീതനിയനില്

വനികേസനിപ്പെനികകേയുന  അതുവഴനി  പമചപപ്പെട്ട  നനിലവമാരന

പപകേവരനികന്നതുമമാണക്ക്.

ഒഉൗകദന്യമാഗനികേ ഭമാഷ

207.1969-പല  ഒഉൗകദന്യമാഗനികേ  ഭമാഷമാനനിയമന  ഉണമായനിരുന്നനിട്ടുന

ഔകദന്യമാഗനികേ  ഭമാഷ  നടെപ്പെനിലമാകന്നതനിനുന,  മലയമാളന  ഭരണതനിപന്റെ

മുഖന്യ  മമാധന്യമമമായനി  സസ്വസ്പീകേരനികന്നതനിനുന  സരക്കമാര  പൂരണ്ണമമായുന

വനിജയനിചനിട്ടനില്ല.  മലയമാളതനിനക്ക് കശ്രഷഭമാഷമാ പദവനി ലഭനികകേയുന

മലയമാള  ഭമാഷ  (വന്യപനവുന  പരനികപമാഷണവുന)  ബനില്,  2015

പമാസമാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണക്ക്.  എന്നനിരുന്നമാലുന,  ഈ  സമയങ്ങളനി

പലമാപക്ക മലയമാളപത ഔകദന്യമാഗനികേ രനഗതക്ക് ഉപകയമാഗനികവമാന്

സരക്കമാര  മമാന്ദന്യത  കേമാട്ടനി.  കകേരളതനിപന്റെ  അറുപതമാന  വമാരഷനികേ

കവളയനില്,  കകേരളതനിപല ഒഉൗകദന്യമാഗനികേ ഭമാഷ എന്ന നനിലയനില്,

മലയമാളതനിപന്റെ  ഉപകയമാഗന  സമാരവത്രനികേമമാകവമാന്  എപന്റെ

സരക്കമാര ശ്രമനികന.
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പമാരലപമന്റെറനി കേമാരന്യന

208. രമാജന്യപത  പമാരലപമന്റെറനി  ജനമാധനിപതന്യ  സനവനിധമാനതനില്,
വന്കതമാതനിലുള്ള  മകതതര  വനിശസ്വമാസന്യതയക്ക്  കചെമാരച
സനഭവനിചനിരനികനപവന്നക്ക്  എപന്റെ   സരക്കമാര  തനിരനിചറനിയുകേയുന,
ശക്തമമായതുന  കശ്രഷമമായതുമമായ  പമാരലപമന്റെറനി  ജനമാധനിപതന്യന,
അതനിപന  അതനിജസ്പീവനികന്നതനിനമായനി  മകതതര  മൂലന്യങ്ങളപടെ
പ്രമാധമാനന്യപത കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചള്ള വനിപുലമമായ കബമാധവത് ക്കരണ
കേന്യമാമ്പയനിനുകേള്  സനഘടെനിപ്പെനികവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര
ശ്രദ്ധനികന്നതമാണക്ക്.  ഈ  പദ്ധതനി  വന്യമാദന്യരതനികേകളയുന
യുവജനങ്ങകളയുന  ലക്ഷന്യന  വചപകേമാണക്ക്  പമാരലപമന്റെറനി  കേമാരന്യ
ഇന്സനിറനട്ടക്ക് നടെപ്പെനിലമാകന്നതമാണക്ക്.

റവനന

209.ഭൂരഹനിതരക്കക്ക്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനമായനി  ഒരു  സമയബനനിത
ഫ്കളമാഗ്ഷനിപ്പെക്ക്  കപ്രമാഗമാന  നടെപ്പെനിലമാകവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര
ഉകദ്ദശനികന.  കകേരള  ഭൂപരനിഷരണ  ആകനിനക്ക്  അതനിപന്റെ
ഏപതങനിലുന  ഉകദ്ദശന്യലക്ഷന്യങ്ങള്ക്കക്ക്  കകേമാട്ടന  വരമാപത
എല്ലമാ  പ്രക്രനിയകേളന  പൂരതസ്പീകേരനികവമാനുന  റസ്പീ-സരകവയുമമായനി
ബനപപ്പെട്ട  പരമാതനികേള്  പരനിഹരനികവമാനുന  ഒരു  സമയപരനിധനി
നനിശ്ചയനികവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഉകദ്ദശനികന.  പുതനിയ
സമാകങതനികേ  വനിദന്യയുപടെ  സഹമായകതമാപടെ  കൃഷനികയമാഗന്യമമായ
തണ്ണസ്പീരതടെങ്ങളപടെയുന പനല്പമാടെങ്ങളപടെയുന കഡറമാ ബമാങക്ക്  ഈ
വരഷന തപന്ന പൂരതസ്പീകേരനികന.  ഭൂകരഖകേള് മുന്ഗണന നല്കേനി
ആധുനനികേവത്കേരനികന്നതമാണക്ക്.  സരക്കമാര  ഭൂമനി  കേകയറുന്നതക്ക്
തടെയുന്നതനിനക്ക്  ശക്തമമായ  നടെപടെനികേള്  ആരനഭനികന്നതമാണക്ക്.
ദസ്പീരഘകേമാലമമായനി  മലബമാറനില്  വന്യക്തനികേളപടെ  ദകേകേളനിലുളള
കുറഞ്ഞെ  വനിസസ്പീരണ്ണതനിലുള്ള  ഭൂമനി  പതനിചപകേമാടകവമാന്  എപന്റെ
സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.

210. ശബരനിമല  തസ്പീരതമാടെകേരക്കക്ക്  ലഭന്യമമായനിട്ടുള്ള  സഉൗകേരന്യങ്ങള്
വരദ്ധനിപ്പെനികന്നതനിനുന  സമയബനനിതമമായനി  ശബരനിമല  മമാസര
പമാന്  നടെപ്പെനിലമാകന്നതനിനക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികന.  പമാസനികേക്ക്  മുക്ത  ശബരനിമല  എന്ന  ലക്ഷന്യന
കനടന്നതനിനക്ക് ഫലപ്രദമമായ നടെപടെനികേള് എടകന്നതമാണക്ക്.
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211. കേമാവുകേളന,  ആല്തറകേളന  ഒരു  ഗമാമങ്ങളനിപല  സമാമൂഹന്യ
സമാനസമാരനികേ ജനിവനിതതനിലുന അതുകപമാപലതപന്ന പമാരനിസ്ഥനിതനികേ
മമായുന വളപര വലനിയ പ്രമാധമാനന്യന ഉണക്ക്. ഇവപയ നനിലനനിരതമാനുന
പരനിപമാലനിക്കമാനുന  എപന്റെ  സരക്കമാര  പരനിശ്രമനികന്നതമാണക്ക്.
കദവസസ്വന ഭൂമനിയുപടെ ഒരു പ്രകതന്യകേ സരകവ നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.

212. നനികുതനി  പനിരനിവുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  നടെപടെനികേള്  ആധുനനികേ
വത്ക്കരനിചക്ക്  വരുമമാന  വരദ്ധനവുണമാകവമാനുള്ള  വനിവനിധ
പരനിപമാടെനികേള്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഏപറടകന്നതമാണക്ക്.
ഹമാരഡുകവറുകേളപടെ  പരനിഷരണതനിനുന  കകേരള  വമാലക്യു  ആഡഡക്ക്
ടെമാകക്ക്  ഇന്ഫരകമഷന്  സനിസന  പമചപപ്പെടത്തുന്നതനിനുമുള്ള
ഇ-ഗകവണ്സക്ക് സനരനഭങ്ങള് നടെപ്പെനിലമാകന്നതമാണക്ക്.  അസപസ്മന്റെനിനമായുള്ള
സനിസന  സ്ക്രൂട്ടനനി  കേമ്പനട്ടര  വത്ക്കരനികന.  എല്ലമാ  വകുപ്പുകേപളയുന
ഉള്പപ്പെടതനിയനിട്ടുളള  സനകയമാജനിത  പചെക്കക്ക്  കപമാസക്ക്  സമ്പ്രദമായ
തനികലക്കക്ക്  സനസ്ഥമാനന  ഉടെന്  മമാറുന.  അവ  കൂടതലമായുന
വനിവരകശഖരണ തരതനിലുള്ളതുന,  ഓകട്ടമാകമഷന്,  സരവയലന്സക്ക്
എന്നനിവയമായുള്ള  സമാകങതനികേ  വനിദന്യ  ഉപകയമാഗനിചള്ള
പഫസനിലനികറഷന് പസന്റെറുകേളന ആയനിരനികന്നതമാണക്ക്.

എദകസക്ക്

213. മദന്യ  ഉപകയമാഗതനില്  നനിന്നക്ക്  വനിട്ടുനനില്ക്കമാനുന  മയകമരുന്നക്ക്
വനിരുദ്ധ  പ്രവരതനങ്ങളന  സനബനനിചക്ക്  അവകബമാധന
ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിനുന  ഒരു  അവയരനസക്ക്  മനിഷന്
രൂപസ്പീകേരനികവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.  ഈ മനിഷന്
വനിദന്യമാരതനി  കപമാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറക്ക്സക്ക്,  സ്കൂളകേളനിപലയുന,
കകേമാകളജുകേളനിപലയുന  മയകമരുന  വനിരുദ്ധ  ക്ലബ്ബുകേള്,
എന്.എസക്ക്.എസക്ക്.,  കുടനബശ്രസ്പീ,  സനസ്ഥമാന  ദലബ്രറനി
കേഉൗണ്സനില്,  മദന്യ  വരജ്ജന  സമനിതനി  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  വനിവനിധ
എന്.ജനി.ഒ.-കേള്,  വനിദന്യമാരതനി  യുവജന  സനഘടെനകേള്
എന്നനിവയുപടെയുന  പ്രവരതനന  ഏകകേമാപനിപ്പെനികന.  മദന്യതനിപന്റെ
ഉപകഭമാഗന,  ലഹരനി  പദമാരതങ്ങളപടെ  വന്യമാപകേമമായ  ലഭന്യത,
എന്നനിവയനില് നനിനണമാകുന്ന സമാമൂഹന്യ സമാമ്പതനികേ ആകരമാഗന്യ
പ്രശ്നങ്ങപള  സനബനനിച  വനിശദമമായ  ശമാസസ്പീയ  പഠനന
നടെത്തുന്നതമാണക്ക്.
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214. മദന്യ ഉപകഭമാഗതനില് ഏരപപ്പെടതനിയ നനിയനണതനിനക്ക് ഉകദ്ദശനിച

ഫലന  ലഭനിചനില്ല  എന്നതമാണക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാരനിപന്റെ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടെക്ക്,

സനസ്ഥമാനതക്ക് മയകമരുന്നനിപന്റെ ഉപകയമാഗതനിലുന ലഭന്യതയനിലുന

ഉള്ള വരദ്ധനവക്ക്  അസസ്വസ്ഥതയുളവമാകന്നതമാണക്ക്.  എപന്റെ സരക്കമാര

അതനിപന്റെ  നയപരമമായ  നനിലപമാടെക്ക്  രൂപസ്പീകേരനികന്നതനിനക്ക്  മുമ്പക്ക്

സമൂഹതനിപല  എല്ലമാ  വനിഭമാഗന  ആളകേളപടെയുന  അഭനിപ്രമായന

കേണക്കനിപലടകന്നതമാണക്ക്.

215. മയകമരുന്നക്ക്  ഉപകയമാഗതനിനക്ക്  പ്രതനികരമാധനികവമാന്  ആധുനനികേ

സഉൗകേരന്യങ്ങകളമാടകൂടെനിയ  ലകബമാറട്ടറനി  സ്ഥമാപനികന്നതനിനക്ക്

ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള മറക്ക് ഉദന്യമങ്ങള് ഏപറടകന്നതമാണക്ക്.  എല്ലമാ ജനില്ലമാ

കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുന ഡസ്പീ-അഡനിഷന് കകേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥമാപനികന്നതമാണക്ക്.

ഏറവുന കൂടതല് കഗമാത്ര വരഗ്ഗക്കമാരുന, എകസറക്ക്  പതമാഴനിലമാളനികേളന

തമാമസനികന്ന മലപ്പുറന ജനില്ലയനിപല നനിലമ്പൂര,  ഇടക്കനി ജനില്ലയനിപല

കദവനികുളന  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  എന്കഫമാഴക്ക്പമന്റെക്ക്  പ്രവരതനന

ശക്തനിപപ്പെടത്തുന്നതനിനക്ക് എപന്റെ സരക്കമാര ജനദമത്രനി എദകസക്ക്

ഓഫസ്പീസുകേള്  സ്ഥമാപനികന,  തൃശ്ശൂരനിപല  എദകസക്ക്  അക്കമാദമനി

ആന്റെക്ക് റനിസരചക്ക് പസന്റെര നമാഷണല് അക്കമാദമനി ആയനി ഉയരത്തുന.

രജനികസ്ട്രേഷന്

216.  ഇന്ഫരകമഷന് പടെകകമാളജനി ഫലപ്രദമമായനി ഉപകയമാഗപപ്പെടത്തുകേ

വഴനി,  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പെനിപന  എപന്റെ  സരക്കമാര  ആധുനനികേ

വത്ക്കരനികന.  ആധമാര  രജനികസ്ട്രേഷനക്ക്  ഇ-കപപമന്റെക്ക്  രജനികസ്ട്രേഷന്

ഫസ്പീസക്ക്  സഉൗകേരന്യന  ഏരപപ്പെടത്തുന.  കുടെനിക്കടെ  സരട്ടനിഫനിക്കറക്ക്  ഒറ

ദനിവസന  പകേമാണക്ക്  നല്കുകേ  എന്നതക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഒരു

ദഉൗതന്യമമായനി  ഏപറടതനിരനികകേയമാണക്ക്.  സനസ്ഥമാനപത  എല്ലമാ

രജനിസര ഓഫസ്പീസുകേളനിലുന  കുടെനിക്കടെ സരട്ടനിഫനിക്കറക്ക്  ഓണ്ദലനമായനി

ലഭനികന്നതനിനുള്ള സഉൗകേരന്യങ്ങള് എരപപ്പെടത്തുന്നതമാണക്ക്.
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കലമാട്ടറനികേള്

217. 10,000  കകേമാടെനിയുപടെ  വനിറ്റുവരവക്ക്,  പമമാതന  2,500  കകേമാടെനിയുപടെ
കശഖരനിച  അറമാദമായന,  നടെപ്പുവരഷന  കലമാട്ടറനിയനില്  നനിനന
കനടെമാനമാവുപമന്നക്ക്  എപന്റെ  സരക്കമാര  പ്രതസ്പീക്ഷനികന.  കേമാരുണന്യ
കപമാപല  പ്രകതന്യകേ  ആവശന്യങ്ങള്ക്കമായനി  കലമാട്ടറനികേള്
സനഘടെനിപ്പെനികന്ന  നനിലവനിപല  സമ്പ്രദമായന  തുടെരുന്നതമാണക്ക്.
സമാമൂഹന്യമമായനി  പമാരശസ്വവത്ക്കരനിക്കപപ്പെട്ട  അഗതനികേളന  ഭനിന്ന
കശഷനിക്കമാരുമമായ  കലമാട്ടറനി  ഏജന്റുമമാര,  വനില്പ്പെനക്കമാര
എന്നനിവരക്കക്ക്  കലമാട്ടറനി  ഏജന്റെക്ക്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  പസകല്ലഴക്ക്  പവല്ഫയര
ഫണക്ക്  കബമാരഡക്ക്  വഴനി  നൂതന  സഹമായ  നടെപടെനികേള്
പകേമാണ്ടുവരുവമാന് എപന്റെ സരക്കമാര ഉകദ്ദശനികന.

ഉപസനഹമാരന

218. നമ്മുപടെ  സനസ്ഥമാനന  വളരുകേയുന  അഭനിവൃദ്ധനി  പ്രമാപനികകേയുന
പചെയണന.  മുന്നനിലുള്ള  പ്രയതന  തനികേചന  ഭയമാനകേവുന  എപന്റെ
സരക്കമാരനിനക്ക്  മുന്  സരക്കമാരനില്  നനിനന  സനിദ്ധനിച  പമാരമ്പരന്യന
വളപര  ഇരുണതമാണക്ക്.  എന്നമാല്,  എപനമാപക്ക  ആപണങനിലുന
സനസ്ഥമാനതനിപന്റെ  വനികേസന  വസ്പീക്ഷണന  യമാഥമാരതന്യമമാക്ക
പപ്പെകടെണതമാണക്ക്. അതനിനമായുള്ള എപതമാരു തന്യമാഗവുന വലുതമായനിരനിക്കനില്ല.
നമ്മുപടെ സനസ്ഥമാനതനിനക്ക് അതനിപന്റെ ലക്ഷന്യങ്ങള് ദകേവരനിക്കണന
എങനില്  സമാമൂഹനികേ  സമാമ്പതനികേ  വനികേസനന,  അതനികവഗന
മുകന്നമാട്ടുപകേമാണ്ടുകപമാകകേണതുണക്ക്. ജനങ്ങള്ക്കക്ക് നല്കേനിയ വമാഗമാനങ്ങള്
നനിറകവറപപ്പെകടെണതുണക്ക്.  എപന്റെ  സരക്കമാര  ഭയന്നക്ക്  പനിന്മമാറനില്ല.
എത്ര  ഭയമാനകേമമാപണങനിലുന  നമാന  ആ  പവല്ലുവനിളനികേപള
അതനിജസ്പീവനികന.  സമാമൂഹനികേ  സമാമ്പതനികേ  പുകരമാഗതനികേളപടെ
മുന്നനിരയനില്  കകേരളപത  എതനികവമാന്  എപന്റെ  സരക്കമാര
ആകവശകതമാപടെയുന  പതറമാപതയുന  മുകന്നറുന.  ഇതനിനമായുള്ള
പരനിശ്രമങ്ങള്ക്കക്ക് നമുക്കക്ക് ഒത്തുകചെരമാന.

ജയ്ഹനിന്ദക്ക്


